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a) Justificació i valoració del tema: 

Aquest treball té un doble objectiu. En primer lloc hem intentat donar una visió 

general del Pare Antoni Martorell emmarcada dins el context de la Història Musical de 

Mallorca, i en segon lloc, d’aquesta visió general i sobretot de l’interès i el gran amor 

que ell tenia envers la música popular, analitzar l’obra per piano i per orgue que 

inspirada en aquesta música de les nostres illes (l’obra pianística) i en la música popular 

religiosa (obra organística), té una gran aplicació didàctica a les escoles de música, 

conservatoris... Creiem que justa l’anàlisi d’aquestes obres didàctiques, justifica 

plenament aquest treball. 

A més també hem extret un programa de desenvolupament de formació dels 

mestres, per tal que puguin tenir un instrument per aplicar a l’escola, la realitat més 

propera a l’infant, com és la música popular, eix dels grans mètodes de Pedagogia 

Musical. 

Presentar l’obra del compositor Antoni Martorell i Miralles dins el món musical 

mallorquí, és una tasca relativament fàcil perquè la figura d’aquest home, és molt 

coneguda per tot arreu, doncs la seva música forma part de tota la comunitat illenca. Tot 

això  n’ha fet  un exemple a seguir pels estudiosos de la música i composició en general, 

i en particular de l’interès per a la música popular de les nostres Illes Balears i d’una 

manera especial de Mallorca, perquè és a on hi trobam més material musical de caire 

popular. També no és menys cert, que va treballar dins aquest estil a Itàlia, forjant un 

cançoner religiós molt important, on la majoria de feligresos coneixen i canten les seves 
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cançons i melodies, que ha composat inspirat en  la música popular religiosa autòctona 

italiana.  

La figura del nostre músic és la d’un home que es va anar formant musicalment 

a diversos indrets, entre ells, Mallorca i Itàlia, principalment Roma. Es tracta d’una 

persona que va viure de la música, al marge de la seva professió religiosa. La 

composició li va servir per expressar, amb un llenguatge diríem neoromàntic tardà, 

(marcat per un estil personal ben definit), totes les seves vivències personals i  també 

descriure el món que ens envolta. És ben cert que hi ha un canvi dins la seva obra 

musical des que comença fins que arriba a la maduresa que podem trobar a les darreres 

obres; però el seu caràcter infatigable que el va conduir a expressar la música amb 

diversos instruments, experimentant tota classe de sentiments amb tots els llenguatges 

possibles: cant a capella, cant amb acompanyament, instruments solistes: piano, clavecí, 

orgue... combinació d’alguns instruments: piano i fagot, orgue i trompeta..., fins a 

arribar més endavant a l’experiència orquestral, començant per l’orquestra de cambra i 

més tard a obres més complexes com les de tall simfònic per a orquestra, i cor i 

orquestra... 

La seva personalitat sensible i senzilla alhora, varen fer d’ell un home sense 

massa interès per donar-se a conèixer. Moltes vegades foren els altres els que el van  

impulsar a compondre per a l’ensenyament, per a corals, obres específiques que se li 

varen encomanar per diversos instruments, com orgue, piano, i altres... a més de 

composicions per a orquestra simfònica i cor i orquestra com veurem. 

Antoni Martorell va condicionar la seva obra a l’amor i l’estudi de la música 

folklòrica i popular, bevent la saba d’aquesta música nostrada, i teixint les seves 

composicions amb el seu perfum; tal com ho pogués fer Johann Sebastian Bach en els 

seus magistrals i insuperables corals, dels quals, la major part són fonamentats en els 
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cants populars alemanys i d’altres que provenen del propi Luter, qui fou més adaptador 

que compositor de corals.  

Així, el coral alemany del poble, fou la pedra angular on es va construir quasi 

tota la música del gran mestre alemany: Johann Sebastian Bach. De manera molt 

semblant Antoni Martorell intenta extreure el màxim d’inspiració de la font popular, 

estudiant el nostre folklore, copsant-ne l’aroma, un poc com feren les escoles 

nacionalistes musicals d’Europa. De tot això ell en va fer un estil propi, que el defineix 

com a compositor i mereixedor d’estudi i d’anàlisi. Per aquest motiu, també el podem 

considerar com un vertader nacionalista, no tan sols pel que fa a la música sinó també 

pel que fa a la nostra llengua i cultura, defensor coratjós del nostre estendard, la qual 

cosa demostrà al llarg de la seva vida a través de les seves publicacions, conferències, 

lliçons... 

 

b) Metodologia emprada: 

La nostra ametodologia ha estat doble. Per una part la metodologia utilitzada 

forma part del procés d’anàlisi i estudi de l’obra del Pare Martorell i de la música 

popular mallorquina. Per aquest motiu, en primer lloc hem analitzat la situació musical 

a Mallorca a principis del segle XX, quan pròpiament comença la formació del 

compositor Antoni Martorell i que d’alguna manera influirà en la seva personalitat i 

trajectòria musical. Així mateix, la seva biografia és analitzada des d’aquest punt de 

vista. L’anàlisi de la música popular mallorquina seria el segon fet important en aquest 

treball per poder deduir després la influència que aquesta ha tenguda en la seva música. 

Per tant hem utilitzat una metodologia de caire historicista tot analitzant el paper 

d’Antoni Martorell en el sí de l’evolució musical mallorquina. En segon lloc hem 
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aprofundit en la seva obra didàctica mitjançant una metodologia analítica per tal de 

valorar les seves aportacions en aquest sentit.  

 

c) Fonts i documentació: 

Les fonts que s’han emprat en aquest estudi, són les que corresponen al fons 

documental (arxiu privat) del Pare Antoni Martorell, així com tot el que s’ha publicat 

respecte a la seva figura i a la seva composició1... i per altra part respecte a la cançó 

popular mallorquina hem cercat els principals cançoners més representatius d’aquesta 

cançó tal com ho és “La música popular mallorquina” de Josep Massot i “Cançons 

mallorquines” de Julià Prohens. També és cert que hem utilitzat tota la documentació 

que segons la nostra opinió és descriptiva sobre el fet musical a Mallorca en el segle XX 

i que d’alguna manera té que veure amb l’estudi que hem treballat; així per exemple 

també hem utilitzat l’arxiu privat de Joan Mª Thomàs, actualment ubicat a la nostra 

universitat. 

 

d) Estructura interna del treball: 

L’estructura del treball pensam que està basada en l’estudi de la vida i obra 

d’Antoni Martorell, en el context històric musical de la nostra illa; analitzant també 

l’entorn musical del nostre país. Al mateix temps, estudiam la cançó popular 

mallorquina (profana i religiosa), i per això hem fem  referència a les característiques 

tècniques de la música popular mallorquina, centrant-nos en aquest tipus de cançó de la 

nostra illa. Per altra banda, hem tractat la influència de la música popular mallorquina 

(fent referència sobretot a la cançó popular) en la figura i composició del P. Antoni 

                                                           
1 De l’arxiu privat en podem citar els principals documents que l’autor ha posat a l’abast, i que entre 
d’altres hi figuren: llibres, cartes, títols, certificats acadèmics, partitures manuscrites inèdites, 
publicacions musicals i literàcies... 
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Martorell. Per aquest motiu hem cregut necessari estructurar l’anàlisi en diversos 

continguts que ens ajuden a comprendre millor la trajectòria del compositor i la 

influència de la música que l’envoltava en el desenvolupament de la seva personalitat 

musical: la situació musical mallorquina a principis del segle XX, la música a Mallorca, 

la biografia... Des d'aquest punt de vista, la figura d’Antoni Martorell és polifacètica, i 

per això també com a organista, va conèixer el patrimoni organístic importantíssim que 

tenim a les Illes, principalment a Mallorca on s’han conservat gairebé tots els orgues 

històrics, degut que la guerra civil espanyola no va entrar a la nostra illa, i per tant no es 

va destruir aquest gran patrimoni. El mateix Antoni Martorell va tocar i acompanyar a 

l’orgue de Montuïri i també ho va fer al de la Basílica de Sant Francesc de Palma, i 

segurament embadalit per la sonoritat d’aquets instruments, va fer que s’interessàs i 

començàs els estudis d’orgue, ampliant la seva personalitat musical com a organista. A 

més l’orgue,  com a instrument polifònic i formant part importantíssima del conjunt 

instrumental de la història musical de Mallorca, serà objecte d’estudi especial en 

l’apartat de la Història de la Música i del Folklore. 

Però l’objectiu principal d’aquesta tesi és sens dubte l’aportació didàctica de 

l’obra d’Antoni Martorell en l’ensenyament del piano i de l’orgue. Per això analitzarem 

aquetes obres didàctiques fent referència a cada una de les peces que les integren. 

Aquest objectiu però, anirà acompanyat de tot el treball esmentat, que podríem resumir 

en l’estudi del nostre compositor i la música popular, ambdós relacionats amb el 

nacionalisme musical. 

 

e) Agraïments: 

No volem oblidar en cap cas la nostra gratitud a totes les persones que ens han 

ajudat en aquest treball. Així doncs en primer lloc podem citar el Pare Antoni Martorell, 
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que ha posat a la nostra disposició tots els documents i sobretot totes les seves 

composicions tant publicades com manuscrites i que sense aquesta ajuda, hagués estat 

impossible la consecució d’aquest estudi. 

Al meu director de tesi, el Dr. Antoni Colom que en tot moment m’ha animat a 

continuar fent feina en la direcció correcta, corregint aquest treball amb paciència, i que 

esperam ajudi modestament a l’estudi de la cançó popular mallorquina i a l’evolució 

que ha seguit al llarg de la història. A més, hem intentat d’analitzar la influència que 

aquesta música popular i el folklore musical de les Illes, ha tengut no solament en la 

figura del Pare Martorell, sinó també en els compositors musicals mallorquins del segle 

XX, sense oblidar l’objectiu fonamental d’aquesta tesi, que com hem citat abans, és 

l’anàlisi de l’obra instrumental didàctica del Pare Antoni Martorell. 

A Mn. Joan Parets, pels seus consells i les seves orientacions respecte a la 

bibliografia consultada i que tan amablement m’ha cedit des del “Centre de Recursos 

Musicals de Mallorca” que ell dirigeix, a més d’encoratjar-me a seguir amb aquest 

treball, i als Professors Joan Roig i Baltasar Bibiloni pels seus consells i reflexions 

m’han ajudat a perfeccionar aquest treball. 
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La situació musical  a nivell mundial, ens permetrà de saber els corrents que hi 

havia en el segle XX i així podrem comparar la música que es feia en aquest segle a les 

Illes Balears i sobretot a Mallorca, amb el que es feia d’una manera especial a Europa. 

D’aquesta forma, l’anàlisi que després farem de l’obra del compositor musical Antoni 

Martorell, quedarà més circumscrita en l’espai europeu d’aquest segle abans esmentat. 

També podrem veure la reacció en cadena que va tenir el moviment nacionalista 

musical que va néixer en el segle XIX a Rússia i que com hem dit, encara perdura la 

seva influència. 

 

 

1.1. EL PANORAMA INTERNACIONAL 

 

És important a qualsevol estudi referit a una persona, conèixer el món on es va 

desenvolupar la seva infantesa i joventut (ens referim als estudis i educació musical que 

la nostra societat mallorquina podia oferir), per poder analitzar la situació de la societat 

en la que va viure, el nostre mestre, músic i compositor Antoni Martorell. Per aquest 

motiu estudiarem una mica, la societat mallorquina de principis del segle XX des del 

punt de vista musical i també de l’educació musical que hi havia a la nostra illa: 
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• Quins recursos educatius en general, i especialment referits a l’educació 

musical, oferia la societat mallorquina en aquesta època? (escoles 

públiques, escoles de música...). 

• Quins recursos econòmics tenien les famílies per poder accedir a la 

cultura, a l’educació, i concretament a l’educació musical? 

• Recerca de personatges, també il·lustres, (ens interessen més els que fan 

referència a la música i a l’educació musical) que visqueren a principis 

de segle, i que foren coetanis del mestre Antoni Martorell. 

Així doncs, tot seguit intentarem donar resposta a totes aquestes qüestions que 

varen marcar la trajectòria musical d’Antoni Martorell. Per comprendre el moviment 

musical a Mallorca en aquesta època, és necessari tenir en compte l’evolució musical a 

Europa en general, i un poc abans, el nacionalisme musical que sorgeix al vell continent 

a la meitat del segle XIX, com a conseqüència del romanticisme que perseguia 

l’alliberament de tot vincle que impedís la lliure expressió de les idees, pensaments i 

sentiments dels compositors, cercant noves idees estètiques i nous recursos compositius; 

tot això empès per uns canvis sociopolítics que canviaren el panorama polític europeu. 

La música a Europa ve imposada pel nacionalisme rus i el de Bohèmia que foren 

els primers nacionalismes musicals, per distingir-lo del segon com veurem després. De 

totes maneres no hem de pensar que abans d’aquest nacionalisme musical europeu que 

va néixer a Rússia i que es va estendre com la pólvora a la resta de països del vell 

continent, fou l’únic moviment musical que donà a conèixer la música popular i 

tradicional a través de la clàssica o culta. No va succeir així, doncs al llarg de tota la 

història musical sempre hi ha compositors que dins la seva obra hi mostren la música 

popular; podríem citar molts d’exemples respecte a aquest punt com el fet que en el 

segle XV ja hi trobam la influència de la música popular en la polifonia, però és 
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sobretot al romanticisme, on hi trobam molts d’aquests exemples tal volta perquè 

aquesta llibertat d’expressió artística també implicava el coneixement de la tradició del 

propi país de cada compositor, perquè això es va posar de moda en aquest temps degut 

principalment a l’exaltació política de tot el que feia referència al país, apreciant cada 

vegada més d’aquesta manera, el fet musical popular i folklòric. Johannes Brahms 

(1833-1879) nascut a Alemanya, n’és una mostra del que estem dient. També una de les 

obres més representatives d’aquesta inspiració dins la música popular són les danses 

hongareses que ens submergeixen dins la cultura popular d’Hongria. Chopin (1810-

1849), polonès, és un dels grans intèrprets i compositors que varen tenir una curta vida, 

però que no va impedir la seva qualitat i el seu romanticisme al piano. Se l’ha anomenat 

el poeta d’aquest instrument pel seu lirisme;  també ens mostra aquesta predilecció per 

les seves arrels musicals on hi figura les famoses poloneses, segurament per l’enyorança 

que sentia de la seva terra estant exiliat. Franz Listz (1811-1886) hongarès, ens mostra 

en les famoses Rapsodes Hongareses l’element musical popular dins la línia temàtica 

pianística; el mateix va fer en la Rapsòdia Espanyola on els temes de danses i jotes 

floreixen dins l’obra. Podríem citar molts altres exemples de compositors d’aquest 

període, però la diferència amb el nacionalisme, és que en aquest període els músics no 

creen algunes composicions bassades en el folklore i la música tradicional, sinó que tota 

la seva música està organitzada i sistematitzada en els principis estètics de les arrels 

musicals populars.2 

El primer nacionalisme musical europeu sorgeix com a resposta a la importació 

de música dels països com Alemanya, França i també Itàlia, que eren les nacions que 

marcaven el gust i l’estil musical a tot Europa. Aquests tres països exportaven la seva 

música a la resta del continent. En prendre consciència d’aquest fet, molts de països 

                                                           
2 Jay Grout, Donald. Historia de la música occidental,volumen 2. Madrid, Alianza Música, 1984, pàgs. 
693 i 694. 
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començaren a alliberar-se del servilisme musical estranger, especialment de la 

influència del simfonisme alemany i l’òpera italiana, cercant noves formes i idees 

musicals bassades en la pròpia música folklòrica i popular d’aquests països. D’aquesta 

manera, Rússia es converteix en el primer país europeu en dir prou, i així començarà 

una etapa on alguns músics d’aquest país, es posaran a composar obres amb les arrels de 

la música popular i folklòrica russa. Aquest fet després s’anirà estenent per tot arreu 

com la pólvora, desencadenant així el primer nacionalisme musical europeu. 

Les característiques generals i tècniques d’aquest primer nacionalisme les podem 

resumir en: 

• S’inicia l’estudi seriós i rigorós del folklore i la música popular de cada país, que 

és l’expressió del cant i del sentiment d’un poble, el que donarà lloc a una de les 

branques més importants de la musicologia.  

• Explosió del sentiment nacionalista en general. 

• Recerca i creació de noves formes musicals, deixant les clàssiques, i si s’empren 

són tan sols per donar forma a la nova concepció musical nacionalista, i per 

donar-los el sentit de música culta a aquestes noves creacions. 

• Noves escales i modes basats en les arrels de la música popular, moltes vegades 

ressorgides dels modes antics grecoromans. Aquesta configuració modal de les 

melodies enriqueix el sistema bimodal clàssic i amplia la concepció harmònica 

tradicional. 

• Ús i descobriments de nous elements sonors per fer música simfònica, 

fonamentalment a la família dels instruments de percussió i també s’obtingueren 

nous efectes amb els antics. 
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• Gran varietat i riquesa melòdica, harmònica i tímbrica, sobretot utilitzant nous 

tipus de compassos basats en els ritmes del folklore i la música popular, així 

com la dansa. 

• A les òperes, els llibrets i la seva interpretació musical es basen en les tradicions 

dels distints pobles; així per exemple quan s’introdueix el ballet, les antigues 

danses de la Cort son substituïdes per balls populars. 

• L’esperit nacionalista no solament s’inspira en la música folklòrica i popular del 

propi país, sinó que la majoria de compositors (sobretot els nacionalistes 

francesos) també creen composicions pensant amb altres arrels musicals de 

distints països.  

El mèrit d’aquest nacionalisme rus, l’hi devem a Michail Ivanovich Glinka 

(1804-1857), que l’any 1836 va compondre l’òpera “La vida pel Tsar” i “Ivan Susanin” 

amb la temàtica, la música i els arguments totalment russos. Així com tants d’altres ho 

farien, el seu nacionalisme no es va cenyir solament a Rússia, sinó que també va 

escriure com a conseqüència d’un viatge a Espanya, dues obertures poemàtiques: 

“Recuerdo de una noche en Madrid” i “Jota Aragonesa”. Més tard als anys 1837-1842 

va estrenar “Ruslan y Ludmila” amb textos del poeta Pushkin.3  

Després d’ell, i encoratjats per aquesta música  russa, va sorgir el grup dels cinc 

que estava format en primer lloc per Milij Alexeievitc Balakirev (1837-1910), que tal 

volta fou la figura més representativa del nacionalisme rus, amb obres com “Obertura 

sobre un tema de marxa espanyola”, els poemes simfònics “A Bohèmia i Tamara” i 

“Rei Lehar”, dues simfonies, dues suites i un concert per a piano i moltes obres més per 

aquest instrument. Diem que és la figura més representativa perquè fou la persona i 

                                                           
3 García del Busto, José Luis. “Los nacionalistas rusos”. Enciclopedia Salvat de los Grandes 
Compositores. Vol.4. Pamplona, Salvat, S.A. 1985, pàgs. 33 i 34. Veure també Gómez Amat, Carlos. 
Historia de la música española, vol. 5. Siglo XIX. Madrid, Alianza Editorial, 1984, pàg. 51.  
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membre del grup dels cinc que tenia una preparació acadèmica i professional com a 

músic, i a més es dedicava exclusivament a la música. Evidentment també hi trobam en 

les seves composicions algunes cançons. 

El segon compositor del grup dels cinc és Cèsar Antonovitch Cui (1835-1918), 

que també era crític musical. Es va integrar al grup dels cinc a través de Balakirev; la 

seva obra va rebre influències de Dargomyjski i de Schumann. Conjuntament amb 

Borodin, Rimski-Korsakov i Mussorgski, va participar a la creació de l’òpera-ballet 

“Mlade”. El tercer és Modest Petrovich Mussorgski (1839-1881), també un des 

representants d’aquesta escola russa moderna, que després de conèixer en Balakirev va 

començar a compondre. Les obres més importants són: “Boris Gudonov”, 

“Khovanchtchina” i “Quadres d’una exposició”... El quart del grup era Alexander 

Porfirievich Borodin (1833-1887). Com alguns dels altres també s’introduí al grup per 

mor de Balakirev. Les obres més representatives de Borodin són tal volta “el Príncep 

Igor” que la va deixar incompleta i l’acabaren en Rimsky-Korsakov i en Glavunov l’any 

1890,  i “a les Estepes de l’Àsia Central”. El darrer músic i compositor del grup dels 

cinc és Nicolai Andreievich Rimsky-Korsakov (1844-1908), compositor, director 

d’orquestra i pedagog, sens dubte el músic i compositor més complet de tot el grup. Fou 

professor del Conservatori de San Petersburg fins a la seva mort. Les obres més 

destacades són “Nit de Nadal”, “Sadko”, ... i tal com feu Glinka amb les dues obres 

d’inspiració espanyola, Rimsky-Korsakov va escriure “Capricho español” l’any 1887.4 

És clar i ben demostrat que aquest fou el primer nacionalisme rus que després 

s’estendria a la resta de països europeus. Per això no podem entendre als compositors 

nacionalistes si prèviament no comentam d’on procedeix aquest corrent, que es va 

consolidar a tot Europa, per tant ho va fer a Espanya tal com veurem i també a les 

                                                           
4 García del Busto, José Luis. “Los nacionalistas rusos”. Enciclopedia Salvat de los Grandes 
Compositores. Vol.4. Pamplona, Salvat, S.A. 1985, pàgs. 35-79.  
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nostres Illes, sobretot a Mallorca. Així mateix la figura del Pare Antoni Martorell, l’hem 

d’emmarcar dintre de l’esperit nacionalista (ens referim en aquest cas al segon 

nacionalisme que també comentarem), i aquest esperit nacionalista prové com estem 

veient, del primer nacionalisme rus. La gran majoria de músics i compositors de 

principis del segle XX tindran aquesta influència marcada a les seves obres;  a Mallorca, 

aquesta influència esdevindrà cabdal alhora d’utilitzar els recursos compositius que es 

manifesten a aquestes obres musicals i que com és l’objectiu general i més important 

del nacionalisme musical, es basaran en la nostra música popular i folklore musical 

autòcton, utilitzant també les nostres danses populars més conegudes.  

A Espanya, hem d’assenyalar que el desenvolupament musical, d’una manera 

especial, i el cultural a nivell general, varen patir les conseqüències de la guerra civil 

espanyola (1936-1939), que va tenir en les diverses etapes polítiques una influència 

negativa  en els compositors espanyols. S’ha de tenir en compte als autors que varen 

desenvolupar la seva tasca durant el segle XX, per aquest motiu molts d’ells havien 

nascut al darrer terç del segle XIX, si bé el seu vertader treball compositiu i creador, va 

transcorre al següent segle. Tornant al fet tràgic de la guerra civil, podríem dividir 

aquest segle XX, en dues meitats; una, abans de la guerra civil (que també hi podem 

incloure l’etapa de la primera i la segona guerra mundial), i l’altra, posterior a la guerra 

civil (i evidentment a l’etapa següent al final de la segona guerra mundial).5 

Cabria fer notar un cert paral·lelisme entre la vida musical i les generacions 

literàries del 1898 i 1927. La primera d’elles, és la indignació i protesta de tot el poble 

en contra del desastre de Cuba i Filipines, que foren les darreres colònies que Espanya 

va perdre en temps del rei Alfons XIII. Per aquest motiu es veu obligada a firmar el 

Tractat de París l’any 1898, on Cuba aconsegueix la independència, mentre Filipines i 

                                                           
5 PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 6. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995, pàgs. 292 i 293. 
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Puerto Rico quedaven baix el control d’Estats Units.6 Tot això es reflecteix als poetes i 

literats del moment que en la seva obra ens mostren la decadència espanyola; els 

coneixem com la Generació del 98, on els principals escriptors foren: Miguel de 

Unamuno, Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín i Antonio Machado. Tots ells naixeren entre 

els anys 1864 i 1875 i el seu objectiu comú, com hem dit abans, és mostrar la 

lamentable situació espanyola amb el desastre de 1898. També intentaren donar 

solucions a l’abatiment i desinterès nacional, segurament provocats per la lenta i 

dificultosa industrialització de tot el país.7 No obstant això, hem de dir que als Països 

Catalans i també això inclou a les Illes; aquesta depressió  es va convertir en eufòria, 

doncs aquesta part de l’Estat Espanyol se sentia diferent i de fet ho feia com una nació 

dins una altra nació, i per aquest motiu no se sentien responsables del que va fer el 

govern espanyol, amb la pèrdua de les colònies americanes. Ara bé, la depressió no 

solament va venir per aquest punt, sinó per l’apatia i desinterès cultural del poble a més 

de la dificultat de desenvolupament social i industrial d’Espanya.8  

Aquesta apatia i desinterès que podríem considerar també depressió intel·lectual, 

va arribar a tots els artistes en general, i d’una manera especial als músics i compositors 

influenciats per la quasi nul·la valoració que tenia la societat espanyola a finals del segle 

XIX en vers el fet musical, així com les manifestacions artístiques de qualitat: òperes, 

simfonies... i per aquest motiu, això va afectar a la marginació del propi fet musical: no 

es coneixia quasi gens l’orquestra de cambra, ni quartets... i la simfònica estava molt 

limitada, sols orientada a la sarsuela que encara perduraria al segle XX.9 Abans 

d’aprofundir un poc més en aquest gènere típic espanyol “la sarsuela”, creiem important 

anar una mica més enrere doncs durant tot el segle XIX, la música espanyola havia estat 

                                                           
6 Ibidem, vol. 4, pàg. 228. 
7 Ibidem, vol.6, pàgs. 292 i 293. 
8 Marco, Tomás. Historia de la música española, vol.6, Siglo XX. Madrid, Alianza Música, 1983, pàg. 16.  
9 Ibidem, pàg. 114. 
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influenciada com quasi la majoria de música d’altres països, tal com ja hem dit, per la 

música alemanya, francesa i italiana. Espanya fou clarament influenciada sobretot per la 

italiana ja que no podem oblidar que alguns compositors italians varen venir fins i tot a 

viure i a treballar a Espanya: Domenico Scarlatti que es va traslladar a la Cort 

Espanyola com a mestre de la reina Bàrbara de Braganza l’any 1729. El mateix Scarlatti 

també va rebre la influència de la música popular espanyola, tal com podem veure en les 

seves composicions.10 Així hi tot, no podem oblidar músics importants espanyols, i des 

d’aquest punt de vista hem de citar la figura d’un músic mallorquí d’aquesta època: 

Antoni Lliteres (1673-1747). Fou un músic i compositor artanenc, que va formar part de 

la Capella Reial de la cort de Carles II a Madrid en aquesta època. Tot això va provocar 

que la societat espanyola es desinteressàs en bona part per la música nacionalista pròpia 

que intentaven fer els compositors espanyols; aquest és el motiu pel qual molts d’ells 

varen fer un tipus de música especialment individualista; això unit a l’esforç d’intentar 

canviar els hàbits culturals espanyols d’aquesta època i donar a conèixer el fet musical 

en general, va fer molt difícil fer arribar la música típicament espanyola a la societat.  

Alguns gèneres que formen part del patrimoni musical espanyol són: la 

“tonadilla”, peça teatral breu en la qual, la música estava inspirada en temes populars, 

on hi havia molt poc temps parlat, també la part musical era de poca durada. La forma 

musical espanyola sarsuela és la que perdurarà i el fet ho demostra en la construcció que 

es va fer aposta per aquest gènere líric anomenat “género chico” a Madrid on va néixer: 

al Teatre de “la Zarzuela” (1856) i el Teatre “Apolo” (1873-1929).11 Se’l va anomenar 

així (“género chico”) per diferenciar-lo del “género grande”: el “chico” era la sarsuela 

                                                           
10 Gómez Amat, Carlos. Historia de la música española, vol. 5. Siglo XIX. Madrid, Alianza Editorial, 
1984, pàg. 16. 
11 Ibidem, pàgs. 126-128.  
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en un sol acte i el “grande” en tenia dos o més.12 Aquest gènere musical teatral, 

alternava el cant amb la declamació escènica, i la música no acompanyava tota l’acció 

teatral., a diferència de l’òpera on la música cobreix tant a la declamació escènica com a 

la narració. A més d’estendre’s per tot l’estat espanyol, també va arribar a tots els països 

de parla hispana que l’acollirien amb molta força i entusiasme, tenint en compte que la 

sarsuela era un gènere viu que reflectia la vida dels espanyols (sobretot els de Madrid 

que és allà on va néixer com ja hem comentat) i ho feia d’una manera realista i 

divertida, mostrant els costums, personatges populars, festes, anècdotes i literatura... de 

tal manera que es convertí en un tipus de música popular o popularitzada, que encara ara 

avui, moltes persones coneixen fragments de memòria que vinculen a cançons 

folklòriques i populars. Aquestes composicions exaltaren també l’esperit nacional i 

ajudaren a motivar el públic envers la música. Els compositors més importants de la 

sarsuela foren: Emilio Arrieta (1823-1894), Francisco Asenjo Barbieri (1823-1893), 

Manuel Fernández Caballero (1835-1906), Federico Chueca (1846-1908), Tomás 

Bretón (1850-1923), Ruperto Chapí (1851-1909), Enric Morera (1865-1942), Amadeo 

Vives (1871-1932), José Serrano (1873-1944), Manuel Penella (1880.1939), José María 

Usandizaga (1887-1915), Federico Moreno Torroba (1891.1982) i Pablo Sorozábal 

(1898-1988) entre d’altres.13 Per una altra part també trobam una forma netament 

espanyola anomenada “sainete”, que era una obra còmica que solia tenir un final feliç. 

El seu argument era de caire costumista i fàcil d’entendre pel públic. 

La rotació dels diversos governs de la restauració, els problemes socials i el fet 

que la burgesia no acceptava tota la música d’un nivell profund, influirien en aquesta 

depressió musical. Hi podríem afegir  la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) i 

                                                           
12 Ibidem, pàg. 201. 
13 Ibidem, pàgs. 148-152 i 156. Veure també Marco, Tomás. Historia de la música española, vol. 6, Siglo 
XX. Madrid, Alianza Música, 1983, pàgs. 119-125. 
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posteriorment encara que entràs la II República (1931-1936), s’estava vivint un clima 

insegur quasi prebèl·lic, que culminaria en la guerra civil el 1936; així i tot entraria la 

generació de 1927 que implicaria una modernització de la nostra literatura, que a més 

influiria en la resta de les arts. Aquesta Generació del 27 estava integrada pels escriptors 

Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández i Luis Cernuda; tots ells 

pertanyen a aquest moviment anomenat així, perquè feren un homenatge a Luis de 

Góngora l’any 1927 a Sevilla coincidint en la commemoració del  tercer centenari de la 

seva mort.14 S’ha de comentar la influència exercida damunt aquest grup pel conegut 

Juan Ramon Jiménez. Tots els membres del grup varen néixer entre 1892 i 1910. 

Sentien admiració pels clàssics però al mateix temps seguiren els corrents més 

avantguardistes del surrealisme i també l’atracció per l’home, l’amor, la mort, el destí... 

així com pels temes que tenien una càrrega important d’arrels populars; des d’aquest 

punt de vista els podem comparar amb els compositors nacionalistes, encara que el 

nacionalisme havia nascut  molt abans a Rússia. No podem oblidar a més, que existeix 

aquest paral·lelisme amb  compositors espanyols que els consideram nacionalistes com 

Manuel de Falla (1876-1946), Oscar Esplà (1889-1976), Higini Anglès (1888-1969)... A 

Mallorca hi podríem incloure els compositors considerats nacionalistes com Antoni 

Noguera, Josep i Guillem Massot, Baltasar Samper... com veurem més endavant. N’hi 

ha d’altres, que encara que tenen l’esperit nacionalista, segueixen un estil post-romàntic 

com és el cas de Miquel Capllonch (1861-1935) que va rebre la influència alemanya. 

Així doncs, havent parlat del primer nacionalisme rus, també a Espanya, 

hauríem de parlar d’aquest primer nacionalisme espanyol i que quedaria representat 

fonamentalment pel compositor Felip Pedrell (nascut a Tortosa el 18 de febrer de 1841 i 

                                                           
14 PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 6. Barcelona,  Enciclopèdia Catalana, 1995, pàg. 144. 
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mort a Barcelona el 19 d’agost de 1922)15. És el músic i compositor que sorgeix 

paral·lelament al primer nacionalisme rus, i que com allà, es va interessar i va fer un 

gran esforç per conscienciar a tots els músics perquè cuidassin el llenguatge musical 

autòcton; ell mateix va recollir una mostra extensíssima de cançons i danses populars de 

tot l’Estat Espanyol essent un treball professional que sens dubte va marcar la pauta,  

perquè músics posteriors continuassin la investigació i recopilació de la música popular 

i folklòrica a tot arreu; a Mallorca hi trobam el cançoner de Josep Massot i Planes16, i 

més tard el d’Antoni Riera Estarelles17; el de Deseado Mercadal Bagur18 i el de 

Francesc Camps i Mercadal19 ambdós a Menorca. El cançoner de Felip Pedrell editat 

l’any 1922 es titula “Cancionero Musical Español20”, i fou publicat en quatre volums, 

centrats tots ells, en matèries específiques que suposaran no tant sols una valuosa 

mostra d’investigació i recopilació del folklore musical espanyol, sinó també una 

recopilació d’obres de compositors espanyols i anònims que són patrimoni  nacional del 

passat musical. Felip Pedrell és un autodidacte, encara que a l’any 1876 aconseguiria 

una pensió per estudiar a Roma i un any més tard a París. Entre les seves obres més 

significatives hi trobam les seves òperes com “El último Abencerraje” (1874), 

“Quasimodo” (1875) i “La Celestina” a més d’algunes altres. En aquest període (Roma i 

París) dona a conèixer algunes obres religioses i simfòniques com: Simfonia Milà, 

Marxa triomfal, “Lo cant de la muntanya” i l’òpera “El Rey Lear y Cleopatra”, així com 

“Los ciclos de canciones Orientales y Consolations”. Com a musicòleg i investigador 

                                                           
15 Marco, Tomás. Historia General de la Música, vol. 3 “Del Clasicismo al Siglo XX”. Madrid, Ediciones 
Istmo (Editorial Alpuerto), 1980, pàgs. 310-312. 
16 Massot i Planes, Josep. Cançoner Musical de Mallorca. Palma de Mallorca, Caixa de Balears “Sa 
Nostra”, 1984. 
17 Riera Estarelles, Antoni. Cent i tantes tonades tradicionals de Mallorca. Palma, Editorial Moll, 1988. 
18 Mercadal Bagur, Deseado. “El Folklore Musical de Menorca”. Palma, Caixa de Balears “Sa Nostra, 
1979. 
19 Camps i Mercadal, Francesc. Cançons Populars Menorquines. Ciutadella, Institut Menorquí d’Estudis i 
Entitat Local d’es Migjorn Gran, 1987. 
20 Gómez Amat, Carlos. Historia de la música española, vol. 5. Siglo XIX. Madrid, Alianza Editorial, 
1984, pàg. 275. 
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musical trobam títols i publicacions com: “Salterio Sacrohispano”, la revista “Notas 

musicales y literarias” i una antologia “Hispania Schola música sacra” (1895) en la que 

el seu primer tom el dedica a Cristóbal de Morales (un dels polifonistes més il·lustres 

del passat), a més d’una altra “Antología de organistas clásicos españoles de los siglos 

XVI y XVII21”. 

 Seguint en aquest terreny d’investigació, assajos, articles i publicacions, també 

hi sobresurt “La música religiosa en España”. Dins les publicacions dels treballs 

musicològics hem de citar dos diccionaris de música i músics espanyols com 

“Diccionario técnico de la música” (1894), el catàleg de la biblioteca de la Diputació de 

Barcelona (1907-1908), el seu treball damunt la festa d’Elx, i finalment “Músics vells 

de la terra”, una sèrie d’articles sobre músics catalans dels segles XVI-XVIII publicats a 

la “Revista Musical Catalana” entre els anys 1904 i 1910 i “Por nuestra música” (1894) 

que és un manifest del nacionalisme musical. “Els Pirineus” és una trilogia damunt el 

poema del català Víctor Balaguer, a la que podem considerar una de les obres (òpera) 

que configuren la maduresa de l’autor i que fou estrenada al Liceu de Barcelona l’any 

1902. També va escriure una altra òpera titulada: “El comte Arnau” amb text de Joan 

Maragall22.  

De Felip Pedrell, no podem oblidar el caire docent, doncs la seva labor 

pedagògica és prou important dins la seva vida. L’any 1894, gràcies al professor Jesús 

de Monasterio, va començar la seva tasca lectiva al Conservatori de Madrid. Va morir 

en la incomprensió sobretot com a compositor, (amb una certa devaluació de la seva 

obra com a tal) i dolorit i trist perquè va enterrar una filla seva. Higini Anglès, deixeble 

seu, comenta al respecte: “su limitación estuvo en querer abarcarlo todo y reformarlo 

                                                           
21 “Gran Enciclopedia de la Música Clásica”, vol. 3. Madrid, Editorial Sarpe, 1980, pàgs. 1061 i 1062. 
22 Ibidem, pàgs. 1061 i 1062. 
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todo”23. Ell mateix es queixa del tractament rebut a Catalunya i a la resta d’Espanya: 

“Ni en Cataluña ni en el resto de España se me ha hecho justicia. Se ha querido 

rebajarme constantemente diciendo que yo era un gran crítico y un gran historiador, 

pero no un buen compositor. Y no es verdad: soy un buen compositor. No pido respeto 

para mi edad: lo pido para mi obra. Que se la oiga, que la estudie y que se juzgue”24. 

Se’l va anomenar el “Wagner espanyol” com a comparança a l’admiració que es va tenir 

per alguns a Wagner. Ell fou, sense cap mena de dubte, el pare del nacionalisme 

espanyol, i així ho confirmen els deixebles seus com Albéniz i Granados. El propi 

Manuel de Falla (1876-1946) diu en un article publicat a París, a la revista francesa 

“Revue Musicale” el febrer de 1923:  

En cambio, nosotros, los que hemos sido estimulados y guiados por la obra musical de 

Pedrell, podemos afirmar que ella, por sí sola, habría bastado para provocar el 

renacimiento del arte musical español, aunque, claro está, concedamos la más alta 

importancia al apostolado verbal del maestro y a su labor divulgarizadora de nuestros 

clásicos que iluminaron y fortalecieron aquella acción redentora de su obra musical.  

Un erudito-artista apenas se comprende; pero un artista que se sirva de la 

erudición adquirida, no para exteriorizarla directamente en su obra, sino para procurar 

que se reflejen en ella los valores sustanciales que caracterizan la nacionalidad de su 

arte, al par que embellece su obra, cumple una misión trascendente. Y éste fue el caso 

de Pedrell.  

Su producción musical, a partir de Los Pirineos, acusa a la simple lectura tres 

cualidades primordiales: personalidad en los medios de expresión, serena fuerza 

emocional y raro poder evocativo.  

Un serio estudio de su obra nos revelará que estas preciosas cualidades 

obedecen, independientemente de los dones naturales con que Dios le favoreciera, a la 

                                                           
23 Gómez Amat, Carlos. “Historia dela Música Española, 5. Siglo XIX”. Madrid, Alianza Editorial, 1984, 
pàg. 276. 
24 Ibidem, pàg. 276. 



29 
 

asimilación del canto popular y al estudio del arte musical primitivo, todo ello traducido 

en formas de libre y moderna expresión.25 

La seva música va rebre la influència italiana, més tard alemanya (Wagner) i 

també la influència del nacionalisme.  

Dins aquest primer nacionalisme  i com a deixebles de Felip Pedrell, 

evidentment hem d’incloure Isaac Albéniz (1860-1909) amb la “Suite Iberia” (per 

piano) on descriu a través de les danses populars espanyoles com la jota, el fandango, la 

sevillana, la seguidilla... la temàtica popular. Enrique Granados (1867-1916) amb l’obra 

característica anomenada “Danzas Españolas” pe piano, que ens ofereix una visió 

poètica i personal dels distints paratges d’Espanya. Higini Anglès (1888-1969) més 

musicòleg i investigador que compositor, Robert Gerhard (1896-1970) que fou l’últim 

deixeble, i el celebèrrim i músic espanyol més internacional Manuel de Falla, encara 

que a ell l’inclouríem dins el segon nacionalisme.26 

El segon nacionalisme musical, es diferencia del primer perquè més que 

harmonitzar les cançons populars i la música folklòrica utilitzant fidelment les línies 

melòdiques així com els ritmes populars i del folklore, (també arranjaments de la 

música popular, arranjaments que serien per veus, per orquestra...) el que cerca és 

l’esperit popular i folklorista de la música, dit en unes altres paraules, el perfum de la 

música popular; per això ja no utilitza d’una manera fidel les cançons i danses populars 

i folklòriques, sinó que solament fa ús dels girs melòdics, escales i ritmes característics 

d’aquesta música, perquè hom qui escolta la música se n’adona tot d’una de la 

representativitat de la mateixa, creant una obra autòctona. Aquest segon nacionalisme 

s’anomena així perquè també pertany a un temps posterior i comparable a la generació 
                                                           
25Falla, Manuel de. “Escritos sobre música y músicos; Ensayo publicado en la Revue Musicales, París 
1923”, transcrit per ell mateix. Madrid, Espasa-Calpe: Colección Austral nº 950. Tercera edició: 1972, 
pàgines 88 i 89. 
26 Gómez Amat, Carlos. Historia de la música española, vol. 5. Siglo XIX. Madrid, Alianza Editorial, 
1984, pàgs. 279 i 280. 
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del 27. L’exemple més clar el podem veure amb en Manuel de Falla. La seva música 

està impregnada d’aquest perfum i ens condueix a la seva terra: Andalusia, però també 

la seva música és universal, per això quan l’escoltam, gaudim del nacionalisme musical 

espanyol, però més circumscrit a Andalusia, perquè els girs melòdics, les disposicions 

harmòniques dels acords i els arranjaments, així com els ritmes que utilitza descriuen 

aquesta terra, perquè són extrets de les arrels populars. Manuel de Falla va néixer l’any 

1876 a Cadis i va morir el 1946 a Argentina (exiliat voluntàriament per mor de la guerra 

civil espanyola). Tot i ser deixeble de Felip Pedrell, és sobretot el continuador del 

nacionalisme musical espanyol al segle XX i el músic més complet en la seva formació 

acadèmica i qui mostra un domini dels instruments i de l’orquestra, aplicades a les 

innovacions de la música nacionalista.  

Manuel de Falla, utilitza els recursos musicals nacionalistes per crear la seva 

obra: escales, ritmes, girs melòdics, la pròpia instrumentació... ja citats anteriorment, i 

no copia les línies melòdiques de les cançons populars ni tampoc en fa arranjaments, 

sinó que crea una obra nova amb l’estil nacionalista i així quan l’escoltam, ens trasllada 

a la nostra pàtria a través de la seva aroma musical.27 La història ho ha demostrat, 

considerant-lo el representant universal del nacionalisme espanyol, tal com ho poden ser 

en Kodaly i Bela Bartok a Hongria, Grieg a Noruega, en Carl Orff a Àustria, Smetana a 

la República Txeca, Villalobos a Brasil, Ginastera a Argentina... i també l’ha considerat 

el compositor més important d’Espanya del segle XX. 

 Falla fou un dels alumnes més brillants que va tenir en Felip Pedrell, però a 

diferència d’aquest no es va concentrar en reproduir i/o recopilar la música autòctona, 

sinó que seguint l’esperit del seu mestre va utilitzar com hem vist els ritmes, cadències, 

                                                           
27 Aquest fet ha fet canviar el nom de nacionalisme espanyol pel de regionalisme espanyol segons algunes 
opinions, i és cert que hi ha compositors a Espanya que sí representen un regionalisme, però no és manco 
cert que ell representa el nacionalisme espanyol més universal i a més reconegut a nivell del món. 
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girs melòdics, harmonies... per aconseguir que la seva música fos representativa del 

poble espanyol. L’any 1907 va anar a França per intentar guanyar-se la vida, com feien 

molts altres músics i compositors del nostre país.28 Primer ho farà com a pianista i 

arribarà a fer-se amb els músics francesos d’aquell temps com Debussy, i Ravel. D’allà 

sens dubte rebria la influència de l’impressionisme francès, pel que fa quasi 

específicament a l’orquestració; l’obra que més reflecteix aquest aspecte és “Noches en 

los jardines de España”. Però ja havia composat altres obres com “La vida breve”, la 

primera òpera que va fer, així com algunes sarsueles, i algunes peces per piano com 

“Vals capricho, Serenata andaluza o Nocturno”. Demostra més el sentit de la música 

popular amb “Siete canciones populares españolas”. Per cert, la primera òpera abans 

esmentada va guanyar el concurs d’òpera espanyola de 1905, convocat per la 

“Academia de Bellas Artes”. Després com ja era costum va perdre tot l’interès tal com 

havia ocorregut a altres òperes de compositors espanyols. 

 Per això, es va estrenar a Niça i a París. Vendran després altres obres importants 

com “El amor brujo”, el ballet “El sombrero de los tres picos” i la més representativa 

per piano “Fantasía Bética”. Una altra òpera més reduïda (òpera de cambra) seria “El 

retablo de Maese Pedro”; l’“Atlántida” ja no l’acabarà Falla, sinó que ho farà el seu 

amic Ernesto Halfter. Acabada la guerra civil espanyola, Falla es trasllada a Granada, on 

morirà el seu amic poeta Federico García Lorca, tot i les gestions que va fer per evitar la 

seva mort. Convidat des d’Argentina per dirigir una sèrie de concerts, accepta la 

invitació i ja no tornarà mai en vida a Espanya29. 

És necessari segons la nostra opinió ressaltar l’amistat que aquest home senzill, 

afable i prim tal com el podem veure a les fotografies que es conserven, va tenir amb el 
                                                           
28 Recordam aquí al pianista i compositor d’Inca Antoni Torrandell que va fer el mateix i va anar a París, 
Miquel Capllonch de Pollença que va deixar Mallorca per anar a Alemanya. Com hem dit d’altres músics 
espanyols com Isaac Albéniz i Ricardo Viñas que coincidiren amb Falla a França. 
29 Marco, Tomás. “Historia de la música española, vol. 6. Siglo XX”. Madrid, Alianza Música, 1983. 
Pàgs. 25-37 
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nostre músic mallorquí Joan Mª Thomàs. Thomàs de fet el va convidar a venir a 

Mallorca, tal com ho descriu al seu llibre “Manuel de Falla en la isla”. Ambdós es 

professaven una gran amistat i al mateix temps admiració. D’aquesta amistat i estada a 

Mallorca en tenim molts documents, proves i fotografies... que avui es conserven a 

l’Aula de Música de la Universitat de les Illes Balears, després d’haver fet donació la 

família de Joan Mª Thomàs a la pròpia universitat30. Els diaris de l’illa com 

l’Almudaina, “La Ultima Hora”, “Correo de Mallorca”... varen tenir molta cura i varen 

fer molt de cas a la visita d’aquest important músic espanyol amb els comentaris que 

podem trobar a aquesta premsa mallorquina31. L’insigne músic es va acostar amb molta 

freqüència a “la Capella Clàssica” de la que n’era el seu director D. Joan Mª Thomàs, 

dedicant-li alguna composició i també arribant a dirigir-la en algun concert a Mallorca.  

Manuel de Falla va estar a Mallorca durant els hiverns de 1933 i 1934 i va 

dedicar la “Balada de Mallorca” a la Capella Clàssica, cedint tots els drets i beneficis a 

la coral. La coral el va fer Director d’Honor32. Falla estant a la nostra illa, llegia aquests 

diaris abans esmentats amb molta freqüència, sobretot l’Almudaina, perquè sabia que hi 

escrivia Llorenç Riber, poeta, escriptor i fill il·lustre de Campanet. És clar que Manuel 

de Falla a l’illa, va beure de l’esperit nacionalista mallorquí, escoltant els programes de 

la Capella Clàssica que oferia en els seus concerts amb compositors com el propi 

Pedrell, el mallorquí Antoni Noguera33 o amb motiu del Festival Chopin que dirigia 

                                                           
30 Thomás, Juan Maria. “Manuel de Falla en la Isla”. Mallorca, Edició Sa Nostra, Caixa de Balears, 
1996. Pàgs. 38-44 i també la introducció. 
31 Ibidem, pàgs. 297 i 298 
32 Ibidem, apèndix VII “Notas biogràficas de Joan Maria Thomàs y selección de textos epistolares con 
Manuel de Falla a cargo de Joan Company Florit, Director del Aula de Música y de la Coral Universitat 
de les Illes Balears”.  
33 Condeixeble juntament amb Falla de Felip Pedrell. 



33 
 

Thomàs, on la Capella havia estrenat la versió definitiva de la “Balada de Mallorca” a 

l’any 1934, encara que la primera estrena havia estat l’any 193334. 

El segon nacionalisme a Europa ve representat per compositors com Stravinsky, 

Prokofiev, Falla com ja hem vist35, Bela Bartok (1881-1945) i Zoltàn  Kodaly (1882-

1967) ambdós d’Hongria i que representen dos puntals en la investigació i recol·lecció 

del folklore hongarès a més de la trajectòria modernista de les seves composicions; com 

ja hem citat, amb la importància del darrer (Kodaly) com a pedagog musical que va 

crear un nou mètode de llenguatge musical basat en la cançó popular del seu país. Jean 

Sibelius a Finlàndia, (1865-1957); a Anglaterra tenim el més representatiu que és 

Edward Elgar (1857-1934) amb un llenguatge diferent encara que poc basat en la 

música folklòrica del seu país, un altre anglès com Ralph Vaughan Williams (1872-

1958)36, Carl Orff a Àustria... aquest segon nacionalisme va influir als països 

llatinoamericans, entre els que podem citar com a més representatius són: Heitor 

Villalobos que és de Brasil (1887-1959), Silvestre Revueltas (1899-1940), Manuel 

Ponce (1882-1948), Carlos Chávez (1899-1978), Alberto Ginastera (1916-1983)37. S’ha 

de dir que el moviment nacionalista llatinoamericà va començar més tard que a Europa 

com és natural i va suposar la integració a aquest món musical per part de quasi tots els 

països. Cal tenir en compte la gran riquesa de materials autòctons (instruments 

específics d’aquests països com claves, picarols, cabassa, maraques, timbals, tambors, 

bongos, marimba, vibràfon, xil·lòfon,  güiro, carraca i tants d’altres) que hi havia, i que 

encara molts d’ells quedaven per donar-se a conèixer; per la qual cosa Llatinoamèrica 

fou en aquest sentit innovadora pel que fa als ritmes i també al color de la música.  

                                                           
34 Thomás, Juan Maria. “Manuel de Falla en la Isla”. Mallorca, Edició Sa Nostra, Caixa de Balears, 
1996. Pàg. 221  
35 Marco, Tomás. “Historia General de la Música. Siglo XX”. Madrid, Editorial Istmo, 1968. Pàgs. 34 i 
35  
36 Jay Grout, Donald.“Historia de la música occidental, vol. 2”. Madrid, Alianza Música, 1980. Pàgs. 
706 i 709 
37 Ibidem, pàgs. 741-743 
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No hem d’oblidar la música dels colons blancs, els ritmes especials i 

característics llatinoamericans, el “blues” i el “jazz”, sobretot a Estats Units, creats per 

la població negra així com la música dels indígenes. A aquest país, sobresurten dues 

figures importants: George Gershwin (1898-1937) que va intentar unir els llenguatges 

musicals del jazz i de la música clàssica a l’obra més característica seva que és titulà 

“Rhapsody in Blue (1924), a més d’altres, com “Porgy and Bess”..., i  el gran 

compositor i músic Aaron Copland (1900-1990) que podríem considerar-lo com el 

nacionalista més representatiu d’Estats Units, així com Charles Ives (1874-1954)38.  

Tots els compositors espanyols van haver d’enfrontar-se a un país que, com hem 

dit, no valorava res relacionat amb el fenomen musical si exceptuam la sarsuela; per 

tant, aquesta valoració es dirigia cap a la literatura, filosofia... una demostració del que 

estam comentant, és el fet que fins a principis del segle XX o a finals del XIX no es         

crearen les primeres orquestres simfòniques a Espanya, sense voler dir això que abans 

no n’hi hagués; per això diem que es crearen les societats filharmòniques de Bilbao i 

Madrid, 1896 i 1901 respectivament i així ràpidament es crearan orquestres simfòniques 

que interpretaran música simfònica i que tendran una certa estabilitat39. El mateix 

passava amb les formacions corals... A Mallorca també ens trobàvem amb les mateixes 

condicions que la resta del país, així doncs, és necessari citar alguns artistes, a més de 

fites musicals que esdevingueren a finals del segle XIX i al llarg del segle XX.  

 

 

1.2  LA MÚSICA A MALLORCA 

 

                                                           
38 Marco, Tomás. “Historia General de la Música, Siglo XX”. Madrid, Edicions Istmo, 1983. Pàgs. 108 i 
109 
39 Marco, Tomás. “Historia de la música espanyola, vol 6, Siglo XX”. Madrid, Alianza Música,  1983. 
Pàgs. 20 i 21 
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És necessari segons la nostra opinió, conèixer la societat mallorquina en aquest 

temps per poder entendre el fet musical i el que implicava aquest dins Mallorca. A més 

això farà difícil la creativitat dels compositors, així com l’inici de la formació 

acadèmica dels músics mallorquins, que moltes vegades hauran de fer esforços a nivell 

individual per poder seguir endavant, perquè la incultura musical del poble no els 

donava suport tal com també succeïa a la resta de l’Estat Espanyol40. Sí que és vera que 

la proximitat amb Catalunya i més que aquesta, la unió amb ella per la llengua i cultures 

comunes, va fomentar l’amistat i enriquiment amb compositors i entitats musicals 

catalans que al final va consolidar el patrimoni mallorquí musical amb un grapat de 

músics i compositors que poc a poc educaren a la societat mallorquina en vers la música 

i el fet musical. 

 A Mallorca, els anys anteriors i posteriors al 1900, s’hi va establir una vida 

artístico-literària important que il·luminaria la vida cultural mallorquina. Així els 

escriptors i artistes en general es reunien a diversos llocs, d’aquesta manera 

contribuirien a formar algunes plataformes o inclús també entitats de caire privat com 

per exemple la tertúlia dels diumenges a la casa de Joan Alcover o al Saló Beethoven41 i 

d’altres que varen tenir una transcendència més pública com la secció literària del 

Cercle Mallorquí (“Círculo Mallorquín”); els Concerts de música clàssica i les diades de 

Santa Cecília de la Capella de Manacor. Aquest “salonet Beethoven”, fou el lloc que 

aglutinaria l’afició musical mallorquina, i més tard es transformaria en “Sociedad de 

Conciertos”.42 

També els artistes es reunien a altres indrets, com per exemple a casa del pintor i  

                                                           
40 Ibidem, pàg. 18  
41 Samper, Baltasar. “Estudis sobre la cançó popular.Biblioteca Marian Aguiló”. Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pàg. 29 
42 Company Florit, Joan. “Música”. Cent anys d’història de les Balears”. Palma, Caixa d’Estalvis i Mont 
de Pietat de Balears, 1982, pàg. 207 
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escriptor català Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931) que havia arribat a Mallorca 

segons la seva filla Maria Rusiñol i Denis (que en va publicar la seva biografia), l’any 

1899, però sembla que aquesta data no és la correcta, tal com es pot veure a l’article 

escrit per Gabriel Alomar el 26 d’octubre de l’any 1901 on cita l’arribada del pintor-

poeta a Mallorca, aquest mateix any, per quedar-hi a viure, doncs abans ja havia visitat 

l’illa. La seva casa situada al “Terreno” de Palma, es convertiria ben aviat en un centre 

d’encontre d’artistes i intel·lectuals de l’illa on hi eren habituals personatges com 

Gabriel Alomar, Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver, el compositor Antoni 

Noguera, el periodista de “La Ultima Hora” Miquel Sarmiento i els pintors Antoni 

Gelabert i Francisco Bernareggi. Ell era un entusiasta de les tertúlies i reunions, per 

aquest mateix motiu també assistia a can Tomeu, el saló Beethoven, a can Pinto 

(professor de piano del “Terreno”).43 Damià Pons, en el seu llibre “Ideologia i cultura a 

la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905)” diu:  

“El “Círculo Mallorquí” fou fundat l’any 1851, era la societat recreativa on els 

burgesos, els aristòcrates i els professionals liberals anaven a fer tertúlia i hi celebraven 

sessions artístiques i festives, sobretot activitats musicals. Aquesta entitat disposava 

d’una Secció Filharmònica, amb professor propi (ho foren Joan Goula, Bartomeu 

Torres, Antoni Noguera i Lluís Cussini). Algunes temporades hi havia una petita 

orquestra. Alguns músics importants de l’època hi feren concerts com Isaac Albéniz 

(1887), Miquel Capllonch (1888), Vicent Llorca (1889), Francesc Tàrrega (1891) 

(1891), Mario Calado (1893), Enric Granados (1895), Joan Gay i Maria Pichot (1901)”. 

L’any 1894 s’hi va crear la Secció de literatura amb poetes importants com Joan Mª 

Alcover, E. Fajarnés, B. Champaraux, E. Alzamora, Miquel del Sants Oliver, Quadrado, 

Noguera... Les vetllades musicals s’orientaven cap a la música de qualitat i envers la 

                                                           
43 Ros, Cristina. “Reportaje: Rusiñol y Mallorca”. Revista “Brisas”. Número 649, Palma, Ed. Hora Nova, 
1999, pàgs. 24-27 
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modernitat, amb obres d’autors com Mozart, Schumann, Grieg, Granados... i també 

d’autors mallorquins com Noguera44.  

Des del punt de vista musical les tertúlies a Can Joan Alcover, tal volta no fossin 

molt interessants, però si que hem de ressaltar que hi acudien alguns músics com Antoni 

Noguera i Antoni Torrandell, però sens dubte varen ajudar a promoure el sentiment 

nacionalista i modernista dels intel·lectuals i artistes mallorquins. Tornant a la 

comparança entre les escoles literàries a nivell nacional ja citades (“Generación del 98” 

i “Generación del 27”) i el moviment musical espanyol (nacionalisme musical 

espanyol), a Mallorca podem dir, com ja hem vist, que es pot parlar d’una escola 

literària mallorquina, i en canvi, pel que fa a la música mallorquina, també hem vist que 

ha anat un poc lligada a Catalunya, encara que menys important que la literària45. Així i 

tot podem parlar d’una escola nacionalista musical mallorquina segons el nostre parer. 

El personatge molt important que va tenir un contacte amb el nacionalisme musical 

espanyol i el seu representant principal Felip Pedrell, fou el músic mallorquí ja citat 

Antoni Noguera i Balaguer (1860-1904). Aquest és el primer músic mallorquí que amb 

una formació i tècnica musicals sòlides emprèn una carrera per aconseguir obrir la 

música i la composició musical dels autors mallorquins cap a la modernitat 

(modernisme europeu), però una modernitat en sentit nacionalista (una cosa no exclou 

l’altra), interessant-se per la nostra música tradicional i popular, i el nostre folklore 

musical autòcton, doncs la seva producció musical està basada quasi exclusivament en 

la inspiració de melodies populars i el folklore mallorquí. Antoni Noguera fou l’ànima 

de les reunions i funcions d’aquella nostra societat.46 

                                                           
44 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998. Pàgs. 263 i 264 
45 Carbonell, Jaume. “El cant coral”. Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol. III. Del 
Romanticisme al Nacionalisme, s. XX. Barcelona, Edicions 62, 2000, pàgs. 184 i 185 
46 Company Florit, Joan. “Música”. Cent anys d’història de les Balears”. Palma, Caixa d’Estalvis i Mont 
de Pietat de Balears, 1982, pàg. 207 
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Antoni Noguera va donar una conferència al “Círculo Mallorquín” l’any 1895 

que duia per títol: “La Canción popular y las nuevas nacionalidades musicales”47. 

També el coneixement de la música que es feia a Europa com la d’Antonin Dvorak i 

Smetana el degueren captivar... juntament amb l’amistat i el contacte directe amb el 

mestre Felip Pedrell, i com hem dit, amb els corrents artístics literàri-musicals i 

l’ambient del Saló Beethoven48 on es reunien un bon grapat de músics i escriptors... tot 

això va fer de Noguera un lluitador incansable per modernitzar i nacionalitzar la nostra 

cultura musical mallorquina, tal com ho va expressar Joan Alcover49.  Amb paraules 

d’en Noguera:  

“El compositor que es trobi en dejú de la història de la música en els darrers 

segles, i no segueix pas l’avanç i evolució de les escoles; el compositor modern que, 

lluny d’inspirar-se en l’esperit del seu poble, menysprea, pel contrari, com a cosa 

innocentet carrinclona l’estudi de la cançó popular i se nodreix únicament amb sa 

personal essència i amb ses pròpies obres, encara que vagi armat i proveït amb el més 

absolut domini de l’harmonia, del contrapunt, de la fuga i demés accessoris, jamai 

aportarà a l’art el més petit benefici... De res serveixen les riqueses a un milionari dins 

una illa deserta”50. 

Els continuadors de la tasca empresa per Noguera foren Joan Maria Thomàs i 

Baltasar Samper. El propi Joan Maria Thomàs i Sabater (1896-1966) va escriure un 

article51 on cita els noms dels compositors més representatius de Mallorca dins la 

segona meitat del segle XIX: Pere Miquel Marqués i Garcia (1843-1918), Andreu 

Torrens i Busquets (1845-1927) i el deixeble de Hilarión Eslava (1807-1878), Bartomeu 

Torres i Trias (1840-1908) amb els seus amics Josep Cañellas Jaume (1845-1922), i 

                                                           
47 Anglés, Higini i Peña, J. “Diccionario de la Música Labor”. Editorial Labor,  vol II, p. 1639; i vegeu 
també Noguera Balaguer, Antonio, “Ensayos de crítica musical”. Palma, J. Tous, pàgs. 99-124 
48 Samper, Baltasar. Estudis sobre la cançó popular. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserra, 
1994, pàg. 29  
49 Alcover, Joan. Obres completes. Barcelona, Editorial Selecta, 1951, pàgs. 163 i 164. 
50 Ibidem, pàg. 237 
51 Thomàs, Joan Mª. L’article Baleares. Diccionari de la Música Labor,  Barcelona, Editorial Labor, vol. 
I, pàgs. 170-173 Vol I 
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Nicolau Bonnín i Piña (1879-1928). Contra les tendències dels tres darrers va lluitar 

Antoni Noguera promovent fortes polèmiques. La línia traçada per aquest, ha estat 

seguida i ampliada en sentits molts diversos pels compositors actuals Baltasar Samper i 

Marquès (1888-1966)52,  Antoni Torrandell i Jaume (1881-1963), Andreu Gelabert i 

Cano (1873-1938-9?), Bartomeu Oliver i Martín (1894-1988) i Jaume Mas i Porcel 

(1909-1993). Així doncs és ben clar que els grans continuadors d’aquest modernisme 

musical mallorquí amb esperit i estil nacionalista foren el citat Joan Mª Thomàs i 

Baltasar Samper, que continuaren aquesta línia que havia començat Antoni Noguera. En 

aquest sentit cal tenir en compte l’amistat personal de Joan Maria Thomàs amb Manuel 

de Falla, que a més de dirigir la Capella Clàssica fundada pel citat Joan Maria Thomàs, 

quan estava Manuel de Falla a la nostra illa53;  fou anomenat director honorífic de la 

mateixa. 

L’ambient social mallorquí va ser molt positiu respecte a la cultura en general i a 

la musical en particular en l’època republicana dels anys 1931 a 1936. La guerra civil, 

com és natural, va trencar totes les expectatives musicals nacionalistes que havien 

continuat els esmentats músics fent una música universal però sense oblidar la 

mallorquinitat musical que ja hem vist a les seves obres. Després de la guerra civil 

espanyola a l’any 1939, tot aquest moviment musical va perdent força i la realitat és que 

el fenomen musical mallorquí s’anirà convertint en un  regionalisme musical mallorquí.  

Sorgirà feliçment la “Nova Cançó” a tots els “Països Catalans” (Joan Manuel 

Serrat, Raimon...), i a Mallorca destacà la figura de Maria del Mar Bonet (1947) que fou 

una empenta decisiva en el ressorgiment, dins la dictadura de Franco,  de l’estimació i 

difusió de la nostra música popular. Maria del Mar Bonet a més de compositora, també 
                                                           
52 (Víctor Castells, Morts a l’exili, 99) Baltasar Samper i Marquès en “Avui”, 14-71978, pàg. 4 
53 Company i Florit, Joan. “Joan Mª Thomàs”, Estelrich i Massuti, Pere; Moll i Marquès, Joan: “TRES 
MÚSICS MALLORQUINS: Antoni Torrandell, Joan Mª Thomàs i Antoni Matheu”.Palma, Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern Balear, 1985, pàg. 96  
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ha donat a conèixer el nostre patrimoni musical mallorquí i baleàric per tots els Països 

Mediterranis, establint un vincle d’unió cultural musical de tots ells54.  

Antoni Martorell té la seva trajectòria dins aquest camí, sobretot en el terreny de 

la música religiosa inspirada en el nostre folklore, però també dins la música profana i 

culta, amb obres de caire didàctic com “Sempreviva” i  “Danses populars de les Illes 

Balears” per a piano i que formen uns vertaders manuals obligatoris pels professors i 

alumnes que estudien d’una manera o altra la música en general, i el piano d’una 

manera específica, a més de “l’Organista Celebrante” per orgue, i que conjuntament 

amb els manuals de piano, són objecte d’estudi en aquesta tesi. 

És necessari citar com a pianista i professor de música en aquest cas, la feina de 

divulgació de l’obra musical mallorquina feta per Joan Moll i Marquès (n.1931)55. 

El Cant Coral a Mallorca, sorgeix cap a mitjan segle XIX, i neix amb força de la 

mà d’Antoni Noguera que ja veurem amb més detall i que fou el pare del nacionalisme 

mallorquí. Ell va impulsar el moviment del cant coral fundant la Capella de Manacor i 

ajudant i fomentant la creació d’un món orfeonístic a Mallorca, estimulat per l’Orfeó 

Català de Barcelona i amb l’ajuda i amistat de Felip Pedrell. Després continuaria la 

tasca en el món coral Joan Mª Thomàs, que tot tenint com a model la Capella de 

Manacor, fundaria la Capella Clàssica l’any 1932, a més de crear els Festivals Chopin a 

Mallorca. També l’any 1947, Antoni Esteva fundaria la Capella Oratoriana de Sant 

Felip Neri a Palma, avui dirigida per Gori Marcús; i a Menorca el mateix any, neix la 

Capella Davídica. No podem pensar que aquest naixement del cant coral a Mallorca 

començat per l’Antoni Noguera i continuat pels altres seguidors, no fou una tasca fàcil, 

perquè les corals aleshores no podien donar concerts dins les esglésies i per aquest 

                                                           
54 PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 3. Barcelona, Edit. Enciclopèdia Catalana, 1995, pàg. 109 
55 CM (Joan Parets). Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol.11. Palma, Edita Promomallorca Edicions, 
1989, pàg. 101. Nota: a partir d’ara, quan fassem referència a aquesta Gran Enciclopèdia de Mallorca, 
solament ho farem fent constar les inicials CM (GEM).  
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motiu havien d’anar a teatres o salons particulars, o privats, la qual cosa dificultava la 

tasca de divulgació i culturalització del país; a més, hem de pensar que a Mallorca, a 

mitjans del segle XX, no hi havia res respecte a la cultura musical i sobretot coral; el 

poble de Mallorca tenia altres dificultats econòmiques i socials que deixaven de banda 

l’interès per la cultura en general i d’una manera especial per la música i el cant coral. 

Però serà a la dècada dels anys 1970 quan el món coral agafa un nou impuls, fundant-se 

nombroses corals tant a Ciutat com a la part forana de Mallorca,  culminant així amb les 

Diades de Cant Coral i la fundació de la Federació de Corals de Mallorca, l’any 1973. 

No podem oblidar la Coral Universitat de les Illes Balears que fou fundada per Joan 

Company i Florit l’any 1977 de la qual n’és el director. Ell ha sabut continuar la tasca 

de donar a conèixer també el nostre patrimoni de música coral per tot el món, sobretot  a 

Europa, a més ha ajudat a la formació d’agrupacions musicals infantils conjuntament 

amb Joventuts Musicals de Palma de Mallorca; s’ha d’agrair aquesta feina pedagògica 

musical que ha donat ja els seus fruits56. 

Els Concerts de música clàssica que es feien a Mallorca eren limitats per les 

circumstàncies comentades, però tal volta seria necessari tornar recordar, sobretot el 

desinterès per la societat en general cap al fet musical (música culta) i també la despesa 

econòmica que implicava l’organització de concerts que difícilment es podien 

autofinançar. A través de les cròniques d’Antoni Noguera, es pot fer un seguiment 

detallat de tot aquest fet musical a Mallorca, per això citarem alguns exemples d’aquests 

primers concerts que es varen donar a finals del segle XIX i principis del XX57.  

 

 
                                                           
56 Company, Joan. “El cant coral a les illes Balears”. Història de la Música Catalana, Valenciana i 
Balear, vol. V, De la postguerra als nostres dies. Barcelona, Edicions 62, 2000, pàgs. 119-127  
57 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998. Pàg. 273 
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1.2.1. L’Educació Musical  

 

A Mallorca passava com a la resta del país: l’educació musical era quasi nul·la 

en el sentit acadèmic a principis de segle. Això vol dir que la música s’ensenyava i 

s’aprenia per medis privats. Hi havia un bon grapat de professors particulars que vivien 

principalment de donar classes de música (formació musical completa, també 

instrumental) a joves i sobretot al·lotes que pel fet d’aprendre piano ja implicava un 

distintiu social dintre de la burgesia a la que pertanyien. Per tant, es donaven concerts a 

salons privats de la burgesia mallorquina. La formació d’aquests professors moltes 

vegades era limitada i segurament autodidacta, no obstant això al segle XIX trobam a 

Palma “Ocho Academias vocales” (1825), a més hi havia també l’Associació Musical i 

Constitució de la Societat Artística Musical (1879), el Conservatori Balear de Música 

(1879), l’Escola Gratuïta de Música, l’Escola Clàssica de Piano i d’altres; a Pollença 

l’any 1870 hi trobam l’Acadèmia Musical i a principis del segle XX, Bartomeu Simó i 

Escaraverino (1869-19..?) que  fundà el “Montepío Músico Palmesano” i ja més tard, el 

Conservatori58. Alguns mallorquins varen poder sobresortir dins l’àmbit de tot l’estat 

espanyol, com el baix Uetam i el compositor Miquel Marquès. També s’organitzaven 

concerts al “Círculo Mallorquín” i al Teatre Principal entorn de 1890, on hi varen 

intervenir intèrprets de la categoria de Sarasate, Albéniz,  Brindis de Salou... La música 

simfònica igual que a la resta d’Espanya, era inexistent per aquesta època entorn a la 

darrera dècada del segle XIX; així l’any 1893 un grup d’afeccionats aconseguiren que la 

Societat de “Conciertos de Madrid” vingués a Palma. L’orquestra estava formada per 

més de 120 concertistes i duien un repertori de Wagner, Beethoven i del mallorquí 

                                                           
58 Thomàs i Sabater, Joan Mª i Parets i Serra, Joan. Breu història musical de les Illes Balears. Palma, 
Col·lecció música n. 1 (Consell de Mallorca), 1989  
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Miquel Marquès59. L’any següent, trobam ja els primers concerts més organitzats i 

d’una manera més continuada; com el Quintet Albéniz, que l’integraven el propi 

Albéniz pianista, Enrique Fernández Arbós violinista, Rafael Gálvez violista, José 

Agudo segon violinista i Agustín Rubio violoncel·lista, i que varen fer tres actuacions. 

Entre d’altres, a les obres que interpretaren, hi figuren autors com Mendelsshon, 

Schumann, Häendel, Scarlatti, Chopin, Sarasate60... Als anys següents varen actuar el 

Quartet Belga dirigit pel Mateu Crickboom, i també participà Enric Granados. De tot 

això en trobam constància a les cròniques d’Antoni Noguera a la “Ultima Hora”. Sens 

dubte l’organitzador principal que encapçalava aquest moviment de concerts era el 

propi Antoni Noguera amb el suport de músics prestigiosos com el propi Albéniz, 

Granados i Pedrell. Però l’objectiu de Noguera era introduir la cultura musical i el bon 

gust per la música a tots els mallorquins, a més de modernitzar-lo. Els mallorquins 

varen poder escoltar alguna òpera durant aquest temps, però no fou fins a l’any 1903 

que hi hagué dos importants esdeveniments musicals: l’orquestra d’Antoni Nicolau 

integrada per una setantena de músics i el trio format per Crickboom, Granados i 

Romagosa. En aquests concerts s’interpretaren obres de diversos autors com Grieg, 

Mendelsshon, Schumann, Wagner, Bizet, Berlioz, Saint-Säens, Guisaud,... l’Orquestra 

Nicolau va fer gaudir als mallorquins de la bona música de qualitat i per tant no va 

frustrar les expectatives que s’hi havia posat61. L’any 1904 moria Antoni Noguera, el 

vertader promotor de tot aquest esdeveniment musical cultural que intentava dignificar i 

renovar la música a Palma. Per aquest motiu l’any següent hi va haver un intent 

d’organitzar i continuar la tasca de Noguera i per aquest motiu l’Orquestra  Nicolau 

                                                           
59 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998. Pàg. 274 
60 Parets i Serra, Joan i Mir i Marquès, Antoni. Isaac Albéniz a Mallorca. Campos, Edicions Roig i 
Montserrat, 2004, pàg. 45 
61 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998, pàgs. 279-283   
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havia d’actuar al Teatre Principal i havia d’interpretar el poema simfònic del compositor 

mallorquí Miquel Marquès anomenat “La Cova del Drach” però aquest concert no es va 

arribar a dur a terme. Un dels altres concerts importants que es varen donar a Palma, fou 

l’orquestra simfònica que va dirigir Enric Granados i que entre d’altres va interpretar 

obres de Bizet, Häendel, Schumann, Saint-Säens, Beethoven i Moreau62. 

El Saló Beethoven63 surt a la llum als inicis de l’any 1898 a les cròniques al 

diari “Ultima Hora” i a “la Almudaina”, encara que ja el trobam fundat l’any 189664. El 

saló en principi estava situat als baixos de la “Ultima Hora”, al número 32 del carrer de 

Sant Bartomeu. Josep Tous, com a propietari i editor del diari, l’hauria cedit com a lloc 

de tertúlia i de celebració d’activitats musicals i literàries. Tots els que es reunien allí es 

dedicaven a la creació artística. Antoni Noguera, formava juntament amb el Joan 

Alcover, Miquel del Sants Oliver, G. Alomar i d’altres la romàntica confraria 

Schumanniana dels Davidsbündler65. A la primera vetllada literari musical que es va fer 

el dos de gener hi varen intervenir entre d’altres, Miquel dels Sants Oliver, J. Ll. 

Estelrich, G. Alomar, J. Alcover. La part musical va anar a càrrec d’Antoni Noguera i 

Joan Marquès que interpretaren obres de Beethoven i Grieg. Així mateix la part literària 

quasi sempre es referia a artistes dels països catalans, si bé de fet alguna d’aquestes 

vetllades fou dedicada a artistes valencians; en canvi les audicions musicals més bé al 

principi eren dels autors clàssics europeus, sobretot Beethoven i Schumann, si bé el 

matrimoni J. Gar i Maria Pichot que havien vingut a Mallorca varen oferir a la segona 

part del seu concert, composicions d’autors catalans i cançons tradicionals del Rosselló i 

                                                           
62 Ibidem, pàgs. 284 i 285 
63 MA (Miquel Alenyar). GEM, vol XV. Pàg. 79 
64 Thomàs i Sabater, Joan Mª i Parets i Serra, Joan.  Breu història musical de les Illes Balears. Palma, 
Col·lecció música n. 1 (Consell de Mallorca), 1989, pàg. 33  
65 Ibidem, pàg. 33 
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de Catalunya66. L’any 1903 el Saló es va traslladar a un altre local: al primer pis del 

Cafè Líric al costat del Teatre Líric que s’havia inaugurat l’any 1902, i que prest es  

convertí en la “Societat de Concerts Beethoven” (1903) de la que fou el primer 

president Joan Alcover. Poc temps després, a l’octubre, es va convertir gairebé en una 

activitat empresarial que organitzava concerts, per aquest motiu va deixar de ser el lloc 

on s’hi reunien els artistes de Mallorca. La desaparició del Saló Beethoven com a 

societat privada es produí cap a la meitat de l’any 1904 coincidint amb la mort d’Antoni 

Noguera, ja que tal volta aquesta fou una de les causes principals de la mort del Saló 

com a tal. A la “Ultima Hora” del mes de juliol del mateix any hi trobam la notícia que 

les Societats Beethoven i Foment de la Pintura i Escultura havien iniciat un procés de 

fusió, i així, d’aquesta unió, naixeria el Cercle de Belles Arts que funcionaria com una 

entitat organitzadora de concerts67. 

La Capella de Manacor i la seva organització de les Festes de Santa Cecília, 

foren els actes més transcendents i públics de la vida de tots els artistes mallorquins 

d’aquesta època.  Molts de professionals liberals, propietaris agrícoles i eclesiàstics a 

més dels artistes omplien aquestes cinc diades consecutives que es varen celebrar el dia 

de Santa Cecília a partir del 27 de novembre de l’any 1898. Molta gent de Palma anava 

cap a Manacor per assistir a aquest esdeveniment cultural que fou important, perquè va 

integrar els diversos corrents artístics que hi havia a Mallorca: així hi havia sectors 

regionalistes, músics i pintors modernistes i també altres que podrien ser qualificats de 

renaixentistes. De Manacor hi intervenien persones notables com notaris, metges, 

terratinents... i que formaven part de la societat coral tot donant el suport econòmic. A 

les festes de Santa Cecília hi trobam personatges com Antoni Maria Alcover i Gabriel 

                                                           
66 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998. Pàgs. 289 i 294 
67 Ibidem, pàgs. 299-301  
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Alomar (serien els dos extrems del pensament literari) que varen ser capaços d’aglutinar 

les aspiracions artístiques dels mallorquins, i així es promovia una recuperació  de les 

cançons populars i tradicionals de Mallorca, a més de la polifonia com a música més 

adient per a l’església, tot desenvolupant l’ús de la llengua catalana i l’estimació cap a 

les nostres arrels culturals.  

Durant la celebració litúrgica que en aquell temps era en llatí, el sermó es feia en 

llengua catalana i durant la celebració la Capella de Manacor cantava polifonia clàssica 

espanyola i europea com Victòria, Palestrina, que serien els autors més preferits per 

aquesta fita anual. Mossèn Costa i Llobera va fer el sermó de l’any 1898 i va presidir 

A.M. Alcover. També en aquest cas, a més de la polifonia, es va donar importància al 

cant gregorià, moltes vegades acompanyat de l’orgue. El paper de la Capella de 

Manacor fou també molt notori, doncs al vespre, l’acte que se celebrava constava de 

dues parts, una la dels actes literaris amb discursos, lectures... i l’altra musical on 

intervenia la Capella. Aquesta coral donava bon exemple de qualitat musical, per una 

part de polifonia als actes religiosos, i per l’altra la interpretació de cançons tradicionals 

i populars; moltes d’elles harmonitzades per compositors actuals modernistes. 

Concretament es varen interpretar aquest any 1898 cançons tradicionals de Catalunya: 

els Segadors, la Pastoreta i lo Cant dels Ocellets de Millet; lo Comte Arnau de Morera; 

lo Noi de la Mare de Comella i tres composicions d’Antoni Noguera: la Balanguera, la 

Sesta i Hivernenca. La primera bassada en una cançó popular mallorquina i les altres 

dues en lletres de G. Alomar i M. S. Oliver. Aquest acte es va fer al Saló Victòria de 

Manacor on hi havia penjat un quadre de Felip Pedrell i devora ell, el d’Antoni 

Noguera. A altres sessions d’aquesta festa s’hi cantaren altres cançons catalanes com 

l’Emigrant de Jacint Verdaguer i Amadeu Vives, la Presó de Lleida d’Antoni Pont, 

Muntanyes del Canigó d’Enric Morera i Fill d’ànima de Noguera amb lletra de J. 
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Alcover. També la Capella hi va incloure peces de Beethoven, Grieg, i compositors 

actuals d’altres comunitats espanyoles com la Balada gallega de Montes i Don Joan i 

Don Ramon de Pedrell. A la tercera festa celebrada el 22 de desembre de 1900 a més de 

participar-hi tots els membres d’anys anteriors, s’hi afegiren dos músics de gran prestigi 

que es trobaven a l’illa: Felip Pedrell i el francès Leon Moreau. A més, en un parlament 

fet per Joan Alcover el 19 de desembre de 1901 (a les festes de Santa Cecília), va 

presentar en Felip Pedrell i en Santiago Rusiñol68. La Festa de Santa Cecília es va 

acabar l’any 1904 i com en altres ocasions va influir la mort d’Antoni Noguera i el 

trasllat d’Antoni J. Pont que n’era el director d’aquesta Festa, doncs el mes d’octubre de 

1903, fou nomenat director de la Capella de la Seu, amb l’encàrrec d’introduir la 

polifonia clàssica a la Catedral especialment de Victòria i Palestrina69. 

Abans de la creació del Conservatori de Palma, passava com a tant d’altres llocs, 

que els músics eren deixebles els uns dels altres per continuar la tradició i la docència 

musical. Així trobam alguns exemples d’aquesta cadena d’ensenyament i docència per 

part dels mateixos músics i compositors: Antoni Noguera i Balaguer fou deixeble de 

Guillem Massot i Beltran (1842-1900), amic de Felip Pedrell el qual va influir en la 

seva obra. Guillem Massot fou el mestre de molts dels músics posteriors començant pels 

seus propis fills Josep Massot i Melcior Massot, a més de Gabriel Miralles i Pocoví 

(1855-1940), Miquel Capllonch i Rotger, Josep Balaguer i Vallès. Bernat Salas i Seguí 

(1874-1932) fou deixeble de Guillem Massot, d’Antoni Torrandell (1881- 1963) i de 

Bartomeu Torres i Trias (1840-1908) que a la vegada fou deixeble de Miquel Tortell i 

Simó (1802-1868). Antoni Torrandell i Jaume també va tenir com a deixebles a Mn. 

Bernat Salas de Campanet que fou organista de la Seu; Mn. Josep Aguiló, organista de 

                                                           
68 Alcover, Joan. Obres Completes. Barcelona, Editorial Selecta, 1951. Pàgs. 270-272 
69 Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). Palma, Ed. 
Lleonard Muntaner, 1998. Pàg. 304-314 i vegeu també GEM, vol. 3. Pàgs. 110 i 111 
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Sant Domingo d’Inca; Mn. Melcior Massot, organista de Santa Eulàlia de Ciutat; Josep 

Balaguer, director/fundador de l’Orquestra Simfònica de Mallorca; Pere Cortès i Fuster, 

pianista i compositor. A la vegada Bartomeu Torres fou mestre d’Antoni Torrandell... i 

així podríem continuar la cadena de músics mallorquins fins els nostres dies70. 

 A l’Escola Normal hi trobam una representació important de l’Educació Musical 

a les Illes Balears. L’any 1842 és la primera vegada que tenim constància de la seva 

tasca i s’anomenava “Seminario de maestros” essent públic i  masculí. L’any 1872 les 

“Hermanas de la Pureza (Alberta Jiménez)” creen l’Escola de la Puresa, que era privada 

amb concessió pública per encàrrec oficial i femenina, amb tota seguretat per donar 

sortida a la manca d’escola de mestres femenina. L’any 1913 es va obrir una “Escola 

Normal femenina de Balears” totalment pública i l’any 1931 s’unificaren la pública 

masculina i la pública femenina quedant “l’Escola Normal de Balears que quan va 

estellar la guerra del 1936, es va tornar separar en masculina i femenina quedant la 

darrera unificació l’any 1970. Fins a l’any 1970 segons la Llei Moyano, els estudis que 

s’impartien eren Estudis Superiors Professionals, per tant no eren estudis  universitaris. 

El següent any, el 1971, aquests estudis passen a dependre de la Universitat de 

Barcelona.  

L’any 1917 hi trobam a la Professora Marina Fernández Lamarca com a 

responsable de l’Educació Musical a l’Escola  Normal femenina de Balears, i l’any 

1931, a més de l’esmentada professora de música, a Rosa Roig d’Història, José María 

Eyaralar de Física, Gabriel Viñas de Pedagogia, Catalina Vives de Ciències Naturals, 

Carmen Cascante de Llengua i Literatura Castellana, Mercedes Usua de Matemàtiques i 

                                                           
70 Parets, Joan; Estelrich, Pere i Massot, Biel. Compositors de les Illes Balears. Pollença, El Gall Editor, 
2000, pàgs. 121, 102, 103, 175-177  
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Luis María Olmos d’Organització Escolar71.  Melcior Rosselló, mestre i pedagog, essent 

mestre i després director de l’escola “Aneja” que estava situada al mateix edifici que “la 

Normal” a la part baixa, també va formar part del Claustre de Professors de la Normal 

com a Professor de Pràctiques, essent director, primer l’artanenc D. Pere Amorós, i 

després la professora de música Dª Maria Luisa Arnica Meridiano.  

Tornant a la professora de música Marina Fernández que era titular, el que més 

ens interessa sobretot d’ella, és que aplicava el Mètode Dalcroze.72 El mètode Dalcroze 

s’havia introduït a Mallorca amb l’anomenada Renovació Educativa al llarg dels anys 

deu del segle XX mitjançant la influència de l’Escola Nova, per tant diversos mètodes 

europeus que foren coneguts a través de la revista “El Magisterio Balear” publicada per 

l’Associació de Mestres de Balears, varen entrar a la nostra illa i foren aplicats pel 

magisteri públic. Amb tota seguretat, el mètode citat, fou introduït  a través d’un mestre 

anomenat Ramon Maria Morey i Antich (Palma, 1885-1944). El mètode fou donat a 

conèixer a Mallorca l’any 1909 per l’Scola Coral de Tarrassa, dirigida per Joan 

Llongueres Badia (Barcelona 1880-1953, fundador de l’Institut Català de Rítmica i 

Plàstica, més tard anomenat Institut Joan Llongueres, que encara existeix avui dia. 

Aquest Institut fou l’introductor oficial del Mètode Dalcroze a Espanya, arran d’un curs 

que realitzà Joan Llongueres a l’Institut Jacques Dalcroze de Hellerau (Alemanya) entre 

1911 i 1912), i  que féu una demostració de gimnàstica rítmica al Teatre Principal de 

Palma. L’exhibició inspirada en el mètode Dalcroze, fou un èxit. Per aquest fet, alguns 

mestres varen començar a aplicar exercicis observats en aquella demostració d’una 

manera provisional i poc sistematitzada. Es començà a parlar de gimnàstica rítmico-

                                                           
71 Entrevista feta per Llorenç Capellà al Mestre Melcion Rosselló a la Revista dominical de “Ultima 
Hora” Brisas, nº 503, el 8 de desembre de 1996, pàgs. 19-21  
72 El dia 16 de juny de 1917, “la Revista Baleares” (Biblioteca March) anotava: “Insertamos la fotografía 
de la professora de canto y piano de la Escuela Normal de Maestros de Palma, la distinguida Señorita 
Marina Fernández Lamarca” amb motiu d’una actuació que varen fer els alumnes de l’Escola Normal de 
Magisteri de Palma de Mallorca. 
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harmònica dins els programes parroquials i cercles catòlico-socials. Però no serà fins a 

l’any 1915, quan el mestre Ramon Morey a l’escola de Santa Maria del Camí (1910-

1918) introdueix d’una manera sòlida, tant a nivell teòric com pràctic el mètode 

Dalcroze. A partir d’aquest moment es va difondre mitjançant cursets que el propi 

Ramon Morey va donar als mestres de l’illa i per tant la tasca de difusió d’aquest 

mètode fou d’ell. Ramon Morey es va matricular a un curs d’educació pel ritme que 

impartia Joan Llongueres a Barcelona, i que fou anunciat a la revista “Magisterio 

Balear” al número 29, corresponent al 10 de juliol de 1915; també es va publicar a 

l’Almudaina el dia 17 de juliol. A aquest curs hi va assistir amb l’Antoni Salleres Oliver 

(aleshores mestre nacional de l’Escola Graduada de Ciutat) i la professora de la Normal 

femenina de Balears Marina Fernández Lamarca. Per aquest motiu el mètode Dalcroze 

també formà part de la docència a la Normal a través de la Sra. Marina. Entre 1924 i 

1925 participà Ramon Morey a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, a través del 

seu amic Baltasar Samper; els coneixements adquirits sobre notació del mètode, l’hi 

varen ajudar en la transcripció de cançons i danses mallorquines dirigida pel citat 

Baltasar Samper73. 

 Per una altra part trobam també a la revista “Cort” del setembre de 1961 nº 406, 

la següent informació sobre el conservatori de Balears (l’entitat més important pel que 

fa a l’educació musical especialitzada de Balears):  

“Y hablemos de nuestro Conservatorio. No sé si por estas fechas habrán 

solucionado el asunto del local y podrán empezar, sus actividades, el ya próximo año 

académico. Pero creo que el problema más pavoroso estriba en que cuando se fundó, en 

el año 1935, su sistema oficial pedagógico era completamente anticuado. Y creo que 

sabemos en el año en que vivimos. ¿Qué resultados podemos alcanzar por este 

                                                           
73 Comas i Rubí, Francesca. “Música i Magisteri a Mallorca: l’aportació de Ramón Morey a la difusió del 
Mètode Dalcroze”. V Simpòsium sobre els Orgues Històrics de ls Balears. Búger, Fundació ACA, 1999. 
Pàgs. 257-270 
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camino?.- Como lo afirmo y sostengo parecerá, a algunos espíritus pusilánimes herejía 

o sectarismo, a éstos les recomiendo se dirijan al centro fundado bajo la direcció de 

Oscar Esplá en Alicante, creo que se llevarían una agradable sorpresa y estoy seguro 

que creerían que me he quedado corto en mis apreciaciones.”74 

 En una altra part d’aquest escrit es refereix a Joventuts Musicals com 

exemple de coratge i bon quefer dins el món musical mallorquí:  

“Juventudes Musicales de Palma. He aquí una asociación, internacional cuya 

Delegación palmesana ha realizado, en estos últimos tiempos, una labor musical 

realmente extraordinaria. Es más, creo lo únivo de valor.- Los fallos, contadísimos, que 

hayan podido tener, nacieron del olvido de que la música es un arte que tiene sus 

problemas, su técnica y su historia como cualquier manifestación humana. Un 

académico de la Real Academia de la Lengua Española, un médico, un abogado, un 

gran Director del mejor Hotel de Mallorca, etc., se sorprenderían si vieran discutir y 

hasta querer pontificar sobre sus rescpectivas actividades profesionales. Pero en arte y 

especialmente en música, cualquier hijo de vecino se atreve a lanzar las más peregrinas 

ideas y, lo que es catastrófico, se alza en cabeza visible de ismos, escuelas y 

organizaciones...”75  

Continua dient: “En la actualidad, Juventudes Musicales deben conquistar 

primero a sus Socios, desgraciadamente bastante tibios, al público en general y a la 

juventud en particular”76.  

Encara que el comentarista d’aquesta revista Cort afirma que el Conservatori de 

Palma es va crear l’any 1935, cosa que és certa des del punt de vista oficial, ja que el 26 

de desembre de l’any 1935 es diu: “Per les manifestacions i la gran activitat musical 

dels anys trenta es concedeix el Conservatori de Música de Balears, per decisió del 

Ministeri d’Instrucció Públic, com a Conservatori Regional a la Ciutat de Palma”77, no 

és menys cert que a la mateixa revista el 26 de desembre de l’any 1934 també es diu: 

                                                           
74 Revista Cort, nº 406. Palma, setembre de 1961   
75 Ibidem 
76 Ibidem 
77 Parets, Joan. “Cronología musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de la música de 
Mallorca”. Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca i de Florida. 1934. Pàg. 173 
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“L’Estat crea el Conservatori Oficial de les Balears”78. Per tant a l’octubre del 1935 es 

va inaugurar el curs oficial del Conservatori Regional de Balears amb categoria de 

conservatori superior79. La seu va quedar instal·lada al “Salón Mallorca”, al carrer de 

Fortuny, número 10. L’organigrama del centre estava format pel delegat del Govern i 

sis professors. Aquests professors eren: Rafel Vich (Harmonia), Joan Mª Thomàs 

(Història de la Música i Estètica), Jaume Roig (Piano i Solfeig), Teresa Bover i Jaume 

Mas Porcel (Piano), i Ignasi Piña (violí). De fet, el 2 d’abril de l’any 1936 ja trobam la 

participació d’alguns professors del Conservatori de Música de Balears a un concert de 

la Capella Clàssica de Mallorca al Palau de l’Almudaina en un homenatge al compositor 

Miquel Capllonch. Aquests professors eren: Rafel Vich, organista; Teresa Bover; Jaume 

Roig i Jaume Mas Porcel ambdós pianistes80. Aquest mateix any es va incorporar el 

professor Guillem Cantallops com a professor de Solfeig, i es va celebrar al Teatre 

Principal el Primer Concurs de Piano81. Una vegada esclatada la guerra civil, desapareix 

la figura del Delegat del Govern i s’anomenà un director, que fou Antoni Sancho. L’any 

1937, en plena guerra civil, s’incorporen al conservatori com a professors de Música de 

saló i Solfeig, Josep Segura i Conchita Vilella respectivament. Als anys següents 1939, 

quan acaba la guerra civil, trobam la primera actuació de l’orquestra de cambra formada 

per professors i alumnes destacats del centre. El director era Josep Segura Cortès; el 

1940 es va crear l’Orquestra Filharmònica de Palma, dirigida per Bartomeu Oliver82que 

tan sols va durar dos anys; però a l’any següent es creà la Societat Filharmònica per 

sostenir una orquestra de cambra a la ciutat. Dues fites més són importants, el decret del 

                                                           
78 Ibidem, pàg. 172  
79 Que equival a l’actual títol professional 
80 Ibidem, pàg. 174 
81 Nivells elemental i superior 
82 Músic i compositor que ens ha deixat nombroses obres d’un estil molt personal, encara que no han estat 
publicades. Record amb anyorança, com aquest home, al que vaig conèixer essent blavet de l’Escolania 
de Lluc, va composar i dedicar algunes cançons a la Mare de Déu de Lluc, per mor de l’amistat que tenia 
amb el director de l’Escolania en la que jo hi cantava, el Pare Rafel Juan. 
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15 de juny de 1942 del Ministeri d’Educació Nacional sobre l’organització dels 

conservatoris, per mor del qual el nostre conservatori va perdre la categoria de superior i 

passa a ser conegut com a Conservatori Elemental de Música de Balears i la creació de 

l’Orquestra Simfònica de Palma, formada per membres de les orquestres de la Societat 

Filharmònica, la de cambra del Conservatori i de la banda militar de Palma. Fou 

dirigida per Eaktay Ahn (1947-59), Anthony Morss (1960-63) i Gerardo Pérez Busquier 

(1963-1972)83. Així doncs el Conservatori ja funcionava perfectament i molts dels 

músics mallorquins posteriors a aquestes dades s’han format en aquest conservatori, 

tenint en compte que solament era un conservatori elemental. Posteriorment a la dècada 

dels anys 1960 hi havia un conveni amb el Conservatori Superior de València, on un 

tribunal d’aquest conservatori es desplaçava a Mallorca per examinar als alumnes que 

cursaven estudis superiors. 

No obstant això, hem de dir que l’antecedent més important pel que fa referència 

al Conservatori de Balears, pertany al mes de novembre de l’any 1881, on es va reunir 

la Junta de Govern per fundar el “Conservatori Balear”. Aquesta Junta de Govern estava 

presidida per Antoni Villalonga, per Benito Pons com a vicepresident, i per Joan Oliver 

com  secretari. Al mateix temps el músic i compositor ja citat Guillem Massot, va 

inaugurar l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, la qual es va convertir en una entitat molt 

important pel desenvolupament artístic i cultural de Palma. També la  societat “Ateneo” 

es va fusionar amb el Conservatori, i poc temps després ho va fer la societat “La 

Tertulia”. Però el que ens interessa realment era l’activitat que feia aquest conservatori i 

podríem dir que, juntament amb la fusió d’aquestes societats abans esmentades, va 

promoure no sols l’ensenyament musical per als alumnes sinó la difusió i 

desenvolupament de la cultura musical en general, organitzant concerts, vetllades 

                                                           
83 Del Hoyo Bernat, Xavier. El Conservatori, 70 anys d’ensenyament musical. Estudis Baleàrics 80/81. 
Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, octubre 2004, pàg. 17 
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musicals, audicions d’alumnes, balls de disfresses, concerts de solistes84... El mes de 

maig de 1886 es va dissoldre el “Conservatori Balear”. Els motius eren segurament la 

penúria econòmica, i la manca d’interès per part de les autoritats...85 

 

 

1.2.2. Agrupacions musicals 

  

Podem distingir: 

 

a) Corals: les agrupacions corals més importants de Mallorca sorgiran en 

dades posteriors a 1900, però així i tot trobam antecedents corals a Mallorca, per 

la influència motivada del que podem anomenar moviment orfeonístic. A 

Catalunya, l’any 1891, es va fundà L’Orfeó Català que va tenir com a primer 

director i cofundador juntament amb l’Amadeu Vives a Lluís Millet; fou un dels 

puntals que després faran ressò a Mallorca influint directament en el moviment 

coral mallorquí com veurem. Així doncs, per aquest motiu sorgeix a finals del 

segle XIX, l’Orfeó Republicà del mestre Joan Goula (1870) fruit de la 

comunicació que hi havia entre Catalunya i Mallorca. Aquest seria més tard 

anomenat director artístic honorari de l’Associació Claveriana. L’any 1913, 

delegats de l’Orfeó Republicà Balear i l’Aurora Balear van assistir a l’assemblea 

general ordinària de l’Associació Euterpense dels Cors de Clavé a Barcelona, i 

al revés, l’any 1921, les entitats claverianes varen organitzar un viatge a Palma 

per retrobar-se amb els seus companys cantaires, la qual cosa també ho varen fer 

                                                           
84 Com el del guitarrista Tàrrega el mes de juny de 1883 
85 Roig Palliser, Joan. El Conservatori, 70 anys d’ensenyament musical. Estudis Baleàrics 80/81. Palma, 
Institut d’Estudis Baleàrics, octubre 2004, pàg. 7 
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a Menorca el 1924.86 Després, en deu anys, es fundaren catorze societats corals 

(1897-1907)87. Durant aquesta dècada es va produir la visita a l’illa de tres 

agrupacions corals: l’any 1892 els Cors Clavé, el 1895 la Capella Nacional 

Russa i el 1899 l’Orfeó Català. L’Orfeó Republicà de Palma estava relacional i 

formava part de l’Associació dels Cors de Clavé. 

Els concerts de la Capella Nacional Russa foren profitosos per 

determinats dirigents musicals de Mallorca i en general per a la música 

mallorquina; així Antoni Noguera i Mn. Antoni Pont fundaren dos anys després, 

o sigui l’any 1897, la famosa Capella de Manacor (la qual ja ha estat comentada 

abans), quasi en tota seguretat empesos per l’experiència que hi havia a Mallorca 

per aquest i d’altres concerts que oferien agrupacions que venien de fora. Hem 

de dir que la fundació de la Capella de Manacor per part d’Antoni Noguera i 

Mossèn Antoni Josep Pont, segurament es deu a l’exemple que coneixia Antoni 

Noguera de l’Orfeó Català  i al seu fundador el gran músic català Lluís Millet 

(1867-1941) ja citat, així com la repercussió d’unes conferències donades per 

Felip Pedrell a l’Ateneu el març de 1893 sobre música polifònica88 a on donà a 

conèixer els grans polifonistes i la música popular. Així ho hem vist en les 

famoses Festes de Santa Cecília, vertaders encontres musicals nacionalistes. La 

Capella de Manacor dirigida per Mn. Antoni Pont va tenir una gran acollida per 

part del públic mallorquí, i això va fer que donessin a conèixer un ampli 

repertori tant de música culta com de música popular. Entre la música culta hi 

podem trobar un extens repertori entre d’altres de Tomàs Luis de Victoria, 

                                                           
86 Cureses, Marta. “La creació musical. Escoles i tendències”. Història de la Música Catalana, 
Valenciana i Balear, vol. V, De la postguerra als nostres dies. Barcelona, Edicions 62, 2000, pàgs. 182 i 
183  
87 Joan Parets i Serra. GEM, vol. XII.”Orfeons a Mallorca (1866-1936) Pàgs. 107 i 108 
88 Diari de “La Almudaina” . Suárez Bravo, F. El maestro Antonio Noguera., núm. 6924, 6 de maig de 
1904 
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Girolamo di Palestrina, Allegri... i entre les cançons de música popular hi 

figuren cançons catalanes, mallorquines i també algunes estrangeres. Entre les 

tradicionals podem citar: El Cant dels Ocells, la Pastoreta i els Segadors de 

Millet, el Comte Arnau de Morera, la Ploma de Perdiu i Cançó de Nadal de 

Comella, la Balanguera d’Antoni Noguera, la Pastoreta de Vives i d’altres...  

Aquesta trajectòria musical de la Capella va créixer en quantitat de 

concerts, així com de pobles i ciutats on fer-los, tant és així que l’any 1902 va 

arribar a actuar a València. La crítica musical dels professionals en general, va 

ser molt favorable, doncs músics com el propi Antoni Noguera, E. López 

Chavarri, el P. Eustaquio Uriarte i el músic compositor i musicòleg Felip Pedrell 

elogiaren fervorosament la tasca de la Capella de Manacor. 

També la vinguda de l’Orfeó Català a Mallorca va afavorir la creació de 

l’Orfeó Mallorquí l’any 189989, l’Orfeó de la Protectora el 1899 i l’Orfeó 

Mercantil l’any 1900, els dos primers units a societats d’assistència social de 

Palma. L’Orfeó Mallorquí que dirigia Andreu Gelabert i Cano  va fer la primera 

aparició al Teatre Principal el 24 de maig de 1900, així ho trobam en la 

informació del diari “La Última Hora” on es diu:  

“Hemos sido atentamente invitados por el presidente de La Asistencia 

Palmesana; para asistir a la velada de música coral que en obsequio de sus 

socios protectores celebrarà manyana en el Teatro Principal el Orfeó Mallorquí 

bajo la dirección de D. Andrés Gelabert.- El programa del concierto es muy 

escogido y a continuación lo reproducimos justamente con la salutación que le 

precede y que dice así: “Amichs y benefactors. Hermosa diada aquesta que mos 

recorda la fetxa de la nostra fundació y mos permet dedicarvos les primissies 

del nostro cant.- Lo breu plas dels nostres estudis, diu d’una manera clara y 

elocuent que sols al esfors del nostre amadíssim Director se deu el resultat 

obtengut, superior al que poria esperarça de se nostre insuficiencia, per 

insignificant que sigue. Ell era el qui, al mateix temps que mos ensenyave, obria 

el cor a la esperantça y mos inspirava la fe y el valor tant necessaris per vense 

                                                           
89 PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 10. Barcelona, Edit. Enciclopèdia Catalana, 1995, pàg. 800 
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los inconvenients y dificultats qu’es presentaven per realisá el proposit de la 

nostra institució.- ¿Qu’in es éll? Tots els sabeu: contribuí en lo poch qúe pugem, 

á popularissin les obres dels grans mestres dels setgles passats, y fer coneixe els 

cants populars de totes les regions d’Espanie y del extranger, y especialment los 

escrits en sa nostra hermosa llengue mallorquina y les demés llenges filles del 

Llemosí.- ¿Correspondrán els mestres de Mallorque á la nostre invitassió? 

¿Despertará el seu entusiasme, l’entusiasme per l’art de la patria d’aquets 

modets fills del traball? No volem duptaro, y de segur que pronte podrém 

oferirvós un programa compost, en la major part, de pésses dels mestres 

compositors de la case, escrites expressament p’els orfeons mallorquins...” 90 

Aquests eren els seus objectius que es poden desprendre del text citat. 

Així mateix es descriu el programa del concert,  i en ell podem veure que el seu 

repertori seguia els mateixos camins que l’Orfeó Català i la Capella de Manacor, 

encara que no coincidien sempre en les mateixes cançons, entre d’altres hi 

trobam: lo Rossinyol i la Filadora de Mas i Serracant, Muntanyes de Canigó, la 

mort de l’Escolà d’Antoni Nicolau, Vou veri vou de Binimelis... a més de les 

obres de compositors contemporanis mallorquins com: l’Estrella de l’Auba de 

Miquel Tortell, Hivernenca d’Antoni Noguera, Lluneta de Binimelis... 

Col·laborà sovint en actes culturals de caràcter regionalista per la cultura de 

Mallorca. L’any 1925 organitzà la I Festa de la Música Mallorquina; al cartell 

d’aquesta festa s’oferien premis de composició per a cor mixt sobre motius 

mallorquins, a una col·lecció de cançons populars, ofert per la Societat Foment 

del Turisme, a un quartet de corda, ofert per la Societat Musical La 

Filharmònica, a un estudi sobre la música popular mallorquina, a un recull de 

ballets populars, a una col·lecció de cançons i jocs per a infants, i a cançons 

populars mallorquines harmonitzades per a cor.  

                                                           
90 Diari “La Ultima Hora”. Nuestra Información. “El Orfeó Mallorquí”. Pàgina 2, núm. 2289,  23 de 
maig de 1900 
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Si ens fixam, podem veure la trajectòria tan interessant d’aquesta primera 

Festa de la Música Mallorquina perquè és una prova de l’interès que ja hi havia 

pel fet musical mallorquí i tot el que comporta aquest fet, és a dir, l’existència 

d’un fervorós nacionalisme mallorquí, en aquest cas des del punt de vista coral, 

però que, en aquest certamen, implicava a tot tipus de composició fins i tot 

cançons de creació nova amb acompanyament de piano. De fet hi havia un jurat 

que  estava format per mallorquins i catalans, la qual cosa demostra la unió entre 

el moviment coral català i la influència i germanor cap al mallorquí:  el director 

de l’Orfeó Mallorquí Sebastià Ramis, l’il·lustre pianista Miquel Capllonch, Lluís 

Millet que era el director de l’Orfeó Català, Eugeni Aguiló i Lamote de Grignon. 

Cal destacar els premis de la Filharmònica i que el va guanyar Baltasar Samper. 

Més tard, l’Orfeó Mallorquí, durant la guerra civil, va deixar les activitats que ja 

no continuaria i així va desaparèixer91. 

L’altre Orfeó, (Orfeó Mercantil), creat l’any 1900 i format per 

dependents de comerç que integraven la Unió Protectora Mercantil, en sabem 

poca cosa, i això fa suposar que va durar poc temps92. 

La Capella Clàssica  fou creada l’any 1932 pel músic i compositor 

destacat Mn. Joan Mª Thomàs i Sabater. Joan Maria Thomàs era un excel·lent 

organista que segons comentaris, va introduir la música organística de Johann 

Sebastian Bach a Mallorca per primera vegada93. Aquest fet és important dins el 

món d’aquest instrument, doncs a Mallorca no havia arribat encara la música 

d’orgue del pare de l’orgue (Johann S. Bach) degut en bona part, a que els 

                                                           
91 Aviñoa, Xosé. Història de la Música Catalana, València i Balear, vol. IV, Del Modernisme a la Guerra 
Civil. Barcelona, Edicions 62, 2000, pàgs. 185 i 186 
92 Ibidem, pàg. 185 
93 Company i Florit, Joan. “Joan Mª Thomàs”, Estelrich i Massuti, Pere; Moll i Marquès, Joan: “TRES 
MÚSICS MALLORQUINS: Antoni Torrandell, Joan Mª Thomàs i Antoni Matheu”.Palma, Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern Balear, 1985, pàg. 82 
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instruments històrics de que disposàvem en aquestes dades, no permetien la 

interpretació de la música organística de Bach. Segons el propi fundador i 

director, la Capella Clàssica de Mallorca, fou creada com una continuació i 

herència artística de la Capella d’en Noguera i Pont, és a dir de la Capella de 

Manacor. El 5 de maig de 1932, Joan Maria Thomàs i Sabater presentà a la 

Cartoixa de Valldemosa la Capella Clàssica de Mallorca “recollint i estilitzant la 

herència artística de la Capella de Manacor” i en el marc del Segon Festival 

Chopin dóna el seu primer concert amb la participació del pianista Artur 

Rubinstein94. Tal com diu Joan Company en el llibre ja citat “Tres músics 

mallorquins: Antoni Torrandell, Joan Mª Thomàs i Antoni Matheu”, els 

components de la Capella Clàssica eren gent jove, entre ells hi havia estudiants 

de magisteri encoratjats per la seva professora de Música de l’Escola Normal 

Marina Fernández ja citada anteriorment, a més d’un quartet vocal i amics i 

familiars de Thomàs.  

A continuació presentam una sèrie de cites cronològiques de la Capella 

amb les seves actuacions, perquè creiem interessant des del punt de vista del 

paper important de divulgació de la música mallorquina i culta en general a la 

nostra illa: El 6 de maig el Govern Civil de Balears aprova els Estatuts de la 

Capella Clàssica de Mallorca, essent governador Joan Manent. El 29 de 

novembre també es fa la presentació de la Capella Clàssica de Mallorca al 

Teatre Principal de Ciutat, actuant a més en aquest concert el pianista George 

Copeland que vivia a Mallorca algunes temporades. Al mateix Teatre Principal, 

el 27 de desembre, la Capella Clàssica de Mallorca ofereix  una hora de Nadales 

Populars. Col·labora al piano Jaume Mas i Porcel. El 12 d’abril de 1933 Manuel 

                                                           
94 Ibidem, pàg. 100 
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de Falla que havia arribat a Mallorca el 28 de febrer, dirigeix en el Teatre 

Principal la Capella Clàssica de Mallorca que canta “Ave Maria” de Tomás Luis 

de Victoria amb la interpretació expressiva de dita obra feta pel mateix Falla. En 

aquest concert torna col·laborar el pianista Jaume Mas i Porcel. Amb motiu del 

VII centenari del naixement de Ramon Llull, el 24 de maig, en el Saló Mallorca 

de Ciutat se celebra un concert per la Capella Clàssica. El 6 de juny l’Orquestra 

Simfònica de Madrid dirigida pel mestre Arbós i la Capella Clàssica de 

Mallorca, en el Teatre Principal de Ciutat, interpreten el final del primer acte de 

la “Vida Breve” de Manuel de Falla. La Reial Capella del Palau de l’Almudaina, 

després de mig segle d’estar tancada a les activitats musicals, va obrir les portes 

el 8 d’octubre per a Joan Maria Thomàs i Sabater i la Capella Clàssica de 

Mallorca amb motiu del Primer Festival de Cançó Mallorquina, on el Mestre 

Falla accepta el títol de Director d’Honor de dita Capella i on ondeja a la torre de 

l’homenatge, al costat de la bandera espanyola, la senyera de Mallorca. El 25 de 

desembre amb la presidència del mestre Manuel de Falla són re-inaugurades les 

Festes Nadalenques de la Sibil·la a la Reial Capella del Palau de l’Almudaina 

per la Capella Clàssica de Mallorca. L’any 1934, el 16 d’abril la Capella 

Clàssica de Mallorca fa la primera sortida fora de l’illa. Anà a València i donà 

un concert a l’església dels dominics, organitzat per la “Sociedad Filarmónica de 

Valencia”. El 27 de novembre del mateix any, la Capella celebra el Segon 

Festival de Música Mallorquina en el Teatre Principal, (serà la darrera vegada 

que es fa aquest Festival). El 16 de desembre la Capella torna donar un concert 

en el Palau de l’Almudaina amb la col·laboració de l’organista Miquel Valentí i 

Mestre, i el 26 del mateix mes de desembre, en el mateix lloc, ofereix un concert 

dins el marc del III Nadal de la Capella Clàssica de Mallorca. En aquest hivern 
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en el que Manuel de Falla és a Mallorca, estrenà en els Festivals Chopin la 

versió definitiva de la “Balada de Mallorca” que fou inspirada damunt la 

“Balada en Fa major”, op. 38 de Chopin i amb lletra de Jacint Verdaguer, i que 

l’autor, Falla, dedicà a la Capella Clàssica de Mallorca.  

El 24 de febrer de l’any 1935 en el Palau de l’Almudaina, la Capella va 

celebrar el 250 aniversari de George Frederic Häendel amb la col·laboració a 

l’orgue de Jaume Mas i Porcel. Al mes següent, el dia 31 de març també en el 

Palau de l’Almudaina, la Capella va celebrar igualment el 250 aniversari de 

Johann Sebastian Bach amb la col·laboració a l’orgue del mateix organista 

Jaume Mas i Porcel. Del 15 al 17 d’abril la Capella dóna la III Festa Quaresmal, 

“Hora mística”, en el Palau de l’Almudaina, i el 26 de novembre dona el Primer 

Concert (V sessió) de la Capella Clàssica de Mallorca estrenant obres de Joan 

Maria Thomàs i Antoni Torrandell. El mateix any 1935, la Diputació Provincial 

de Balears concedeix a la Capella Clàssica de Mallorca la quantitat de 500 

pessetes. El 22 de març de l’any 1936, (any que va esclatar la guerra civil 

espanyola), la Capella en el mateix Palau de l’Almudaina dóna un concert 

titulat: “Compositors mallorquins del segle XIX”, amb les col·laboracions al 

piano de Jaume Mas i Porcel, i a l’orgue Joan Maria Thomàs i Sabater. Al 

següent mes d’abril, el dia 2, la Capella al mateix Palau de l’Almudaina, tributa 

un homenatge “Ala memòria del Mtr. Miquel Capllonch (1861-1935)”, amb les 

col·laboracions dels professors del Conservatori: Rafel Vich, organista, Teresa 

Bover, Jaume Roig, i Jaume Mas Porcel, pianistes. Aquest mateix mes hi ha el 

Festival Sacre en el Palau de l’Almudaina per la Capella Clàssica de Mallorca 

amb la col·laboració de Jaume Mas i Porcel i Rafel Vich. El 7 d’octubre se 

celebra en el Teatre Principal de Palma un “Extraordinario concierto por la 
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Capella Clàssica de Mallorca y conferencia por el M.I.Sr.D. Andrés Coll, 

Arcipreste de Màlaga, sobre Habla Lepanto, a beneficio de las cocinas 

económicas y de la suscripción pro Ejército”. El dia 15 del mateix mes en el 

Teatre Kursaal de Sóller es va organitzar per “las milicias urbanas de esta 

Ciudad una Gran Velada Artística” a càrrec de la Capella Clàssica de Mallorca i 

“Conferencia patriótica por el Padre Tomás Lòpez Moneris S.J. de Valencia 

sobre: La misión de España en la Civilización y Cultura Social”.  

El 13 de desembre de l’any 1937 en el Teatre Principal, es va celebrar un 

“Acto Literario-Musical” amb la col·laboració de la Capella, i el 26 del mateix 

mes, en el Palau de l’Almudaina, es va celebrar “Fiesta de Navidad 1937” amb 

la col·laboració de la Capella. El següent any 1938, el 15 de març en el Teatre 

Principal i el dia 13 d’abril en el Palau de l’Almudaina, es van celebrar “Fiesta 

Homenaje a Santa Teresa de Jesús” i “Fiesta de Semana Santa” respectivament, 

amb la participació de la Capella Clàssica de Mallorca. El 16 d’agost, al mateix 

Palau, la Capella va celebrar la “Fiesta de la Virgen del Carmen”, i el 8 de 

desembre al mateix lloc, la “Fiesta de la Inmaculada Concepción”. Encara el 26 

de desembre en el Palau de l’Almudaina, com era ja usual, va celebrar la Capella 

Clàssica la “Fiesta de la Sibila”. L’any 1939, el 4 d’abril en el Palau de 

l’Almudaina, la Capella va celebrar la “Fiesta de Semana Santa”, amb la 

col·laboració a l’orgue de Jaume Mas i Porcel. El 25 de juliol en el mateix lloc 

es va celebrar la “Despedida del Sr. Comandante General” amb un concert donat 

per la Capella. Pel mes de novembre a petició del ministre d’Educació Nacional, 

la Capella Clàssica de Mallorca va cantar als funerals de José Antonio Primo de 

Rivera celebrats a “El Escorial”.  El  dia  26 de desembre com era  tradicional  la 

Capella va celebrar al   
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Palau de l’Almudaina la “Fiesta de la Sibila”95. Aquestes cites que hem comentat 

són una mostra de la feina que va dur a terme la Capella Clàssica de Mallorca, 

que transpirava mallorquinisme en totes les seves actuacions, per aquest motiu 

podem dir que continuava la tasca de la divulgació de la música nostra, vertader 

objectiu del nacionalisme musical, tal com ho demostren els programes dels 

concerts  que varen efectuar. 

 Igualment hem de dir que aquest moviment coral impulsat per Antoni 

Noguera amb la relació que va tenir amb el món coral català i els seus 

col·laboradors, va continuar com hem vist, amb la Capella Clàssica de Joan Mª 

Thomàs. Ambdues formacions varen donar a conèixer als mallorquins no 

solament la música autòctona i clàssica, sinó fomentar la composició d’altres 

obres per part dels músics illencs, que pogueren veure interpretades amb 

aquestes agrupacions corals. 

A la revista Cort de  l’any 1961, el que escriu l’article, entén que la 

Capella Clàssica no està passant per un bon moment, tal volta un dels pitjors 

moments de la seva vida artística. Segueix comentant que li falten concerts i 

contractacions per incentivar la coral i que aquesta depèn exclusivament del seu 

director i creador, la qual cosa crea una certa inestabilitat a l’agrupació. No 

deixa de comparar l’estat actual de la coral amb la perfecció i incertesa que ha 

tingut fins llavors, el que demostra que el cant coral mallorquí tenia en aquesta 

època el màxim exponent en la Capella Clàssica de Mallorca, la qual cosa ha 

quedat ben demostrada amb la cronologia abans esmentada96. 

                                                           
95 Parets, Joan. “Cronología musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de la música de 
 Mallorca”. Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca i de Florida. 1934. Pàg. 173 
96 Revista Cort número 406. Palma, Ed. Cort,  Any 1961 
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A continuació podem citar un llistat d’orfeons a Mallorca a partir de 

1900 per demostrar la força del moviment coral iniciat a Mallorca al darrer terç 

del segle XIX97. 

Creiem indispensable fer referència a tres corals importants i 

representatives de Mallorca pel que fa a  música religiosa, ens referim a l’Schola 

Cantorum del Seminari, l’Schola Lucana i l’Escolania de Lluch, i la Coral de la 

Porciúncula (Capella Seràfica de la Porciúncula) on va cantar Antoni Martorell.  

L’Schola Cantorum del Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca la 

va crear el dia 12 de setembre de l’any 1909 el Bisbe Pere Joan Campins 

mitjançant “l’Edictum novi cursus academici in Seminario”. El text que hi fa 

referència està escrit en llatí: “Ad normam, igitur, et in adimplementum 

Apostolicae instructionis, volumus et absque detrimento potioris studii cantus 

gregoriani, in Seminario etiam constituatur ex omnibus internis externisque 

alumnis Schola Cantorum ad studium et executionem poliphoniae et optimae 

musicae sacrae... Praedicta Schola tantum in Seminario et in Cathedrali 

Ecclesiae canere potuit...98”. El seu primer director fou Mn. Antoni Sancho 

Nebot (1909-1915), al qual va seguir Mn. Bartomeu Nigorra Barceló (1915-

1948), i a aquest Mn. Bernat Julià Rosselló (1948-1973) (també fou mestre de 

Capella de la Seu) i finalment després la va dirigí a partir del 1973 Mn. Miquel 

                                                           
97 1900 Orfeó Mercantil de Palma ja citat, l’Orfeó Republicà Sollerense i la Capella de Binissalem, 1902 
Societat coral Orfeó Inquense, 1903 Orfeó del Convent de Manacor, 1903 Capella Tortell de Muro, 1904 
La Nova Capella de la Seu, 1905 Capella de Santa Cecília, 1907 Capella Musical Nostra Senyora de la 
Salut, 1909 Schola Cantorum del Seminari, 1917 Orfeó del Cercle Recreatiu de Felanitx, 1918 Orfeó de 
Sant Joan, 1919 Orfeó de la Casa del Poble de Palma, 1920 Orfeó Republicà de Pollença, 1920 Orfeó 
l’Harpa d’Inca, 1922 Orfeó Pare Aulí de Felanitx, 1922 Orfeó Republicà del Cinquè Districte de Palma, 
1923 Orfeó de Sineu, 1927 Orfeó d’Alaró, 1929 Orfeó de Deià, 1931 Orfeó Republicà Federal del Tercer 
Districte de Palma, 1931 Orfeó del Mont de Pietat de s’Arraval de Santa Catalina, 1932 Capella Clàssica 
de Mallorca, 1935 Orfeó Proletari de la Casa del Poble, 1936 Orfeó Proletari de Llucmajor, 1936 Orfeó 
Llucmajorer, 1936 Orfeó Noguera de Sóller, 1936 Orfeó Artanenc Minerva, 1936 Orfeó Lul·lià, 1936 Cor 
del Cercle d’Obrers Catòlics de Santa Catalina de Palma, 1936 Orfeó de la Joventut Socialista de Palma, 
1936 El Lirio Rojo (orfeó del Centre Obrer de sa Vileta) 
Joan Parets i Serra. GEM, vol. 12, Pàgs. 107 i 108  
98 Boletín Oficial del Obispado de Mallorca 49, 1901, pàg. 117 
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Pons Melià (avui mestre de Capella de la Seu). Un any després de la seva 

fundació (1910), l’Schola Cantorum va anar en peregrinació a Roma i va cantar 

davant el Papa Pius X la pregària “Oremus pro Pontifice”. La coral estava 

composta per seminaristes del Seminari Major (veus greus) i Menor (nins i per 

tant veus blanques) i com era habitual i també era un dels objectius per la qual 

fou creada com hem vist, solemnitzava les festes de la Seu de Ciutat de Mallorca 

a més de les funcions litúrgiques del Seminari, tenint en compte que 

funcionaven moltes vegades com a dos cors independents, sobretot pel que fa a 

certes funcions litúrgiques on hi participava solament el Seminari Major; per 

aquest motiu interpretaven el cant gregorià i en varen fer una gran difusió per tot 

Mallorca. Amb motiu de la campanya “Pro Seminari Nou” va cantar quasi per 

tots els pobles de Mallorca. El rector Bartomeu Pascual, qui després seria bisbe 

de Menorca, va aconseguir que un nombre de compositors importants dedicassin 

algunes obres al Seminari. Entre aquests compositors hi ha: el català Domingo 

Mas i Serracant, el pollencí D. Miquel Capllonch, el català Lluis Millet, el Pare 

Miquel Ollers, Mn. Bernat Julià que com hem vist en fou director i també el 

Pare Antoni Martorell. L’Schola Cantorum es va dissoldre l’any 197399. 

L’Escolania de Lluc i l’Schola Lucana del Santuari de Lluc. Hem de 

distingir les dues, encara que ambdues es completaven quan hi coexistien. El 

que és l’Escolania dels Blauets de Lluc és la vertadera institució coral més 

antiga de Mallorca i una de les més antigues d’Europa. L’Schola Lucana es va 

crear pròpiament quan els seminaristes de la Congregació dels Sagrats Cors 

pujaren a continuar els estudis al Santuari, aleshores aquests seminaristes que 

formaven part del Seminari Major i com Schola (veus greus) interpretaven 

                                                           
99 Música del Seminari: “Seminari Conciliar de Mallorca – III Centenari (1700-2000). Palma, Editat pel 
Seminari Diocesà de Mallorca, 1999, presentació. I vegeu també GEM, vol 16, pàg. 46 
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fonamentalment el cant gregorià en les seves funcions litúrgiques, tal com 

passava al Seminari Diocesà de Mallorca. En canvi, quan s’ajuntaven a les veus 

blanques dels nins blauets, es formava un cor de veus mixtes per solemnitzar les 

festes i cantar diàriament a la litúrgia del Monestir de Lluc. Aquesta Schola 

Lucana, que així s’anomenava, fou fundada l’any 1941 al Monestir de Lluc, pel 

Pare Miquel Ollers Fullana i va incorporar al seu repertori obres per a veus 

mixtes clàssiques i modernes. Durant els primers anys de la dècada del 1950, féu 

concerts radiofònics per Nadal i per Pasqua. En foren directors Miquel Ollers 

Fullana (1941-57), Pere Matas Bover (1957-59), Jaume Palou Sabater (1959-

63), Rafel Juan Mestre (1963-67) i Jaume Palou Sabater (1967-68). Hi varen 

col·laborar altres músics mallorquins com Rafel Vich Bennàssar, Bartomeu 

Ballester Monserrat i Luis Urteaga Iturrioiz (basc). L’any 1968 es va dissoldre 

per mor del trasllat del Seminari Major (de la Congregació dels Missioners dels 

Sagrats Cors) a Madrid. Els directors d’aquesta Schola Lucana també 

evidentment ho foren alhora de l’Escolania de Lluc100.  

  Tornant a l’Escolania, aquesta fou creada per cantar i donar culte en 

representació de Mallorca a la Mare de Déu de Lluc al Santuari del mateix nom 

on residien permanentment i encara avui segueixen fent-ho. Les primeres 

notícies de la fundació del Priorat de Lluc, daten de l’any 1456, doncs aquest 

priorat tenia el dret d’elegir prior i admetre a altres preveres com a membres, 

segons la butlla del papa Calixt III, però per disposició del papa Paulo II, aquest 

es va reservar el dret de la provisió de les vacants del priorat, així els priors 

Exartell, Egual i Vaquer varen obtenir el seu càrrec no per la seva elecció, que 

tenien dret a fer-ho, sinó per gràcia de la Santa Seu. En tot cas el priorat estava 

                                                           
100 CM (Joan Parets) / Ri J (Ricard Janer). GEM, vol. 16, pàgs. 46 i 47 
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en una situació anòmala, i així el prior Exartell renuncià en benefici del prior 

Gabriel Vaquer l’any 1516. De les donacions a la Mare de Déu de Lluc per part 

de Baltasar Thomàs el 1491 i la del prior Exartell l’any 1518, el prior Vaquer va 

pensar en la fundació d’un Col·legi de Preveres en lloc del priorat de Canonges 

de Sant Pere. D’acord amb el Cabildo Catedralici i els Jurats del Regne, Mn. 

Vaquer va escriure els 24 capítols de la constitució del nou Col·legi: la vida dels 

futurs col·legials, els seus drets i obligacions, l’administració, provisió de 

vacants... aquests capítols foren aprovats pel Cabildo el 25 de maig de 1526. El 

9 de juny de 1528 el Cabildo i els Jurats elegeixen com a Col·legials els Rvd. 

Antonio Bausá, Germán Mas, Pedro Camós i Pedro Borrassá. La seva missió era 

celebrar cada dia amb el prior, els oficis divins a l’església i servir-la amb la 

dedicació que els permetin les seves possibilitats. Varen començar a complir-les 

el dia 29 de juliol de 1528, data memorable en la que el Col·legi de Lluc, una de 

les institucions més entranyables de Mallorca, començava la seva carrera 

secular. A partir de llavors el dret a elegir el tendran els Col·legials segons els 

capítols de Mos. Vaquer i aprovats.  

Serà el 1531 en temps del prior Gabriel Vaquer, quan es posen les bases 

jurídiques, amb la butlla “Pastoralis officii” del papa Climent VII101. Així  es 

fixà un nombre de sis blauets, a imitació del que succeïa al Monestir de 

Montserrat a Catalunya. Els bisbes Diego de Arnedo (1563-1570) i Joan Vic i 

Manrique (1578-1590), amb les seves visites al Santuari, varen consolidar 

l’Escolania com a Institució. Al segle XVII es reformà l’edifici dels escolars i 

l’Escolania va créixer en nombre i també en qualitat de les seves veus i també de 

la seva interpretació. Aquesta coral de nins va ampliar també el seu repertori 

                                                           
101 Juan Mestre, Rafel. Hojas de Lluc, nº 16. Lluc, 1980 
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musical i així consta ja al segle XVIII, on interpretaven obres d’antics blauets i 

també estrangers però sobretot italians (era l’època barroca on proliferava tota la 

música italiana) com Vivaldi i Corelli. En aquest temps es convertí així mateix 

en un centre d’aprenentatge i de perfeccionament d’orgue i evidentment un 

model de cura de les veus sobresortint els que s’anomenen primatxers. Entre els 

blauets compositors o intèrprets en el segle XIX podem trobar entre d’altres, 

Martí Solivelles, Guillem Amengual, Joan Albertí Arbona, Sebastià Parets i 

Joaquim Sastre Vanrell. L’any 1891 es feu càrrec del Santuari la Congregació 

dels Missioners dels Sagrats Cors fundada pel Pare Joaquim Rosselló, i fou 

nomenat director de l’Escolania el Pare Gabriel Miralles i Pocoví (1855-1940), 

que fou director des de 1891 a 1913. També va composar algunes obres que 

encara avui són cantades per l’Escolania, i el nivell de l’Escolania va pujar 

notòriament. Era natural de Montuiri i cofundador juntament amb el citat Pare 

Joaquim Rosselló.  

Varen continuar altres directors com el Pare Miquel Cerdà i Cabanelles 

(1913-1925); el Pare Francesc Reynés i Solivellas (1925-1928); el Pare Josep 

Nicolau i Ramis (1928-1934); el Pare Josep Amengual i Mayrata (1934-1962); 

el Pare Miquel Ollers i Fullana (1942-1957); el Pare Pere Joan Matas i Bover 

(1957-1959); el Pare Jaume Palou i Sabater (1959-1963); el Pare Rafel Juan i 

Mestre (1963-1967); i a partir de l’any 1967 va tornar a dirigir l’Escolania el 

Pare Jaume Palou que ja ho havia fet abans, després d’estar a Roma 

perfeccionant els seus estudis musicals, sobretot composició i orgue, obtenint els 

respectius títols que ho acrediten. El Pare Jaume Palou era antic blauet i fou el 

director musical que més anys treballà al front de l’Escolania (1967 a 1993) des  

que els Pares de la Congregació dels Sagrats Cors es varen fer càrrec del 
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Santuari el 1891. Amb ell l’Escolania adquirí un prestigi no tant sols a nivell de 

Mallorca, on donaren concerts per tot arreu, sinó també a nivell nacional i 

internacional, doncs l’Escolania fou convidada a cantar a molts d’indrets de la 

Península (Espanya) on hi trobam com a més representatius la participació al 

Festival de Música Antiga d’Elx, Madrid i el Monestir de Montserrat etc. També 

a l’estranger, com la catedral de Wetsminster (Anglaterra) l’any 1971, el 

Festival de la Unicef celebrat a Ronda (Màlaga) el 1979, i al festival 

internacional de teatre de Nancy (França).  

A tots els concerts a més de portar al seu repertori cançons religioses de 

polifonia, i de música culta, també donaven a conèixer el repertori tradicional 

religiós del Santuari així com també en música profana, cançons populars de les 

nostres illes102.  Amb aquest director foren organistes del Santuari de Lluc, els 

estudiants de teologia Vicenç Juan i Rubí (n.1945) Miquel Muñoz Peñalver  

(n.1947) Pedro Jesús Ripero Urra (n. 1947) i Lorenzo Andrinal, després a partir 

de l’any 1973 i fins el 1974 Arnau Reynés que també ho seria entre els anys 

1994 i 2002. Però a partir de 1974 fins el 1994 ho tornaria ser Vicenç Juan i 

Rubí i Guillem Bauzà. Fruit d’aquests anys (des de 1961) n’és la mostra de 

gravacions fetes per l’Escolania: 4 LP, 24 singles i nombrosos CD. L’any 1993 

assumí la direcció de l’Escolania un seglar, com feia molts d’anys no havia 

succeït (des d’abans de 1891 quan entraren al Santuari la Congregació dels 

Missioners dels Sagrats Cors), aquest director fou el Sr. Baltasar Bibiloni i 

Llabrés que ocupà el càrrec fins l’any 2001103 i a partir de llavors fins a 

                                                           
102 GS (Gabriel Seguí). GEM, vol. 5. Pàg. 25-27. Vegeu també Juan Mestre, Rafel. Hojas de Lluc, nº 14 i 
15. Lluc, 1980 
103 Amb el Director Baltasar Bibiloni,  l’Escolania va dur a terme nombroses gravacions i concerts, la 
qual cosa demostra la gran qualitat de les veus, així com també la interpretació musical. 
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l’actualitat n’és el seu responsable de música un altre seglar, el Sr. Ricard 

Terrades i Calafell.  

La Coral de la Porciúncula anomenada Capella Seràfica de la 

Porciúncula fou fundada l’any 1934 pel franciscà Rafel Ginard Amorós com a 

cor per solemnitzar les festes religioses del Convent de la Porciúncula (TOR) a 

l’Arenal i també de Sant Francesc de Palma. A semblança de l’Schola Cantorum 

del Seminari Diocesà i també de l’Schola Lucana i Escolania de Lluch, estava 

formada per les veus blanques dels nins (estudiants del Seminari Menor)  i per 

les veus greus dels seminaristes del Seminari Major de l’ordre dels Frares 

Franciscans (TOR) de Mallorca. Aquesta coral estava assessorada per músics de 

categoria, com Joan Maria Thomàs i Rafel Vich. El seu últim director fou Jaume 

Genovart Font104. D’aquesta coral ubicada a la Porciúncula, en va sortir cap a 

l’any 1965 el grup musical anomenat “Los Cuatro de Asís” que varen gravar 

alguns singles que es popularitzaren per tot arreu. Els seus membres eren: 

Antoni Mulet, Francesc Escanelles, Xim Tébar i Adolfo Pérez. També 

paral·lelament a la coral es va fundar una orquestra que acompanyava a la coral i 

que donava concerts tota sola.  

A la revista Cort citada abans105,  hi trobam un comentari referit a 

diverses agrupacions corals de Mallorca; així es refereix a les corals de Manacor 

i de Sóller que sobresurten per la seva importància (suposam de qualitat de veus 

i d’interpretació, encara que no ho especifica). Es refereix a “el Santuario de 

Nuestra Señora de Lluch con su coro de niños” per parlar dels “blavets” que 

varen actuar al Teatre Principal bastant malament. Continua parlant del “Nuevo 

Coro de la Basílica de San Francisco” dirigit per l’incansable Felipe Moreno i 
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105 Revista Cort, nº 406. Palma, setembre de 1961 



71 
 

que actuà bastant bé. Suposam fa referència a una altra coral quan parla del 

“Club Náutico” que ha baixat en nombre i qualitat dels recitals, i finalment parla 

del “Círculo Mallorquín” perquè pot incrementar els concerts d’hivern ja que 

segons el comentarista té possibilitats econòmiques, i res s’ha d’objectar 

respecte a la seva qualitat. 

Posterior a la Capella Clàssica de Mallorca i com a continuació 

d’aquesta, Bernat Julià i Rosselló (n. 1922) músic i compositor, mestre de 

Capella de la Seu, fundà la Capella Mallorquina l’any 1966. La Capella 

Mallorquina ha continuat la tasca divulgadora del cant coral per tot arreu, encara 

que podríem dir que no ha dut a terme amb tanta intensitat la divulgació de les 

composicions d’autors mallorquins com la Capella Clàssica i la Capella de 

Manacor. No obstant això, hem de dir que el seu treball i esforç l’han convertida 

en una de les millors corals juntament amb la Coral Universitat de les Illes i 

Studium, de Mallorca, donant concerts sobretot a Europa, a més de Xina, Cuba, 

EEUU... A partir de l’any 2002, Bernat Julià va deixar de ser el seu director i 

actualment ho és Felipe Moreno106.  

Creiem necessari citar alguns grups musicals que han ajudat a difondre el 

nostre patrimoni popular i folklòric, entre ells el que sobresurt són “Els 

Valldemossa”. Els Valldemossa són un grup que, tal com diu el seu nom, neixen 

a aquest bell poble de Mallorca i a més surten pràcticament d’una família de 

germans que decideixen crear el grup. Aquests germans són Bartomeu, Bernat i 

Rafel Estaràs i Estaràs; també va intervenir en la creació del grup, el seu cosí 

Maties Estradas que poc temps després va deixar el grup. Rafel Estaràs, un 

d’aquests germans va morir fa poc temps, el dia 7 d’abril de l’any 2007 i el 25 
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de novembre del següent any, va morir l’altre germà Bernat. Rafel Estaràs, a 

més de ser membre fundador del grup, al costat de Salomé va guanyar el festival 

d’Eurovisió l’any 1969 amb la cançó “Vivo cantando”. Aquesta agrupació va 

sortir cap a l’any 1959 amb el nom de “Los existencialistas de Valldemossa”, i a 

partir de 1960 varen passar a anomenar-se “Els Valldemossa”. Fou membre del 

grup entre els anys 1964-70 la cantant i actriu Margaluz, i a partir de 1970 va 

entrar al grup Genia Tobin. El 1978 s’hi afegí Miquel Brunet Estarellas. A més 

hi va col·laborar també Ramon Farran, Jorge Canci, Paco Ballinas, Joan 

Bibiloni, Pep Milán, Fernando González i Daniel Lagarde entre d’altres. Han 

actuat arreu de Mallorca i també a l’estranger, com per exemple: Colòmbia, 

Argentina, Uruguai, Sud-àfrica, el Japó, Anglaterra, Alemanya, Mònaco, Itàlia, 

França, Luxemburg i Islàndia. L’any 1969 van participar amb la cantant catalana 

Salomé al festival d’Eurovisió com ja hem vist abans, a més de participar a 

altres festivals com la Nova Cançó a Mallorca... però sens dubte el més 

important d’aquest grup musical és la seva dedicació a la difusió de la cançó 

popular en general i d’una manera especial la cançó mallorquina, sense oblidar 

altres estils musicals que també han tractat. Dins aquest estil propi que és el de 

la cançó popular, varen participar en un programa anomenat “Cançons de les 

Illes, Cançons del món” on varen recórrer la majoria de col·legis de Mallorca per 

donar a conèixer la seva música i el nostre gran patrimoni de música popular i 

autòctona. Mostra de tota aquesta trajectòria és la col·lecció de discs i CD que 

han gravat107. El pare dels germans que formaven el grup Valldemossa, 

Bartomeu Estaràs Lladó (1898-1984), fou un violinista autodidacta; i a principis 

dels anys 1920, va formar el grup musical “Lamparillas”, i l’agrupació folklòrica 

                                                           
107 CM (Joan Parets). GEM, vol. 18. Pàgs. 25 i 26 
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“Parado de Valldemossa” de la qual va ser el director i treballà amb el guitarrista 

Bartomeu Calatayud en la recopilació, publicació i difusió de melodies populars 

que el 1934 enregistrà en 2 discs.108 

 

b) Instrumentals: En primer lloc podem veure les orquestres que neixen i 

que també ho faran en dades posteriors, tenint en compte que la fundació 

d’aquestes orquestres sobretot de cambra impliquen un feeling constant amb 

l’educació musical a Mallorca de tal manera que d’algun lloc sortien els músics 

que integraven aquestes agrupacions, la qual cosa vol dir que hi havia o bé 

algunes escoles, o com hem comentat abans, la gent aprenia d’una manera 

privada i moltes vegades autodidacta. De totes maneres les orquestres en general 

a tot l’estat espanyol es varen crear a principis del segle XX, i a Mallorca 

succeeix el mateix. Podem citar idò les següents orquestres: 

-Orquestra de cambra Ciutat de Manacor (Manacor, 1976-1987) 

-Orquestra de cambra de Guitarres de Mallorca (Palma, 1985) 

-Orquestra de cambra de Pollença (Pollença, 1970) fundada per Eugen 

Prokop (el nom original era Pollença Festival Strings). Va actuar al Festival de 

Pollença. 

-Orquestra de cambra de Sant Jaume (Parròquia de Sant Jaume de Palma, 

1944-1972).  

-Orquestra de cambra “Els Solistes de Mallorca” fundada per Agustí 

Aguiló  Bordoy l’any 1983. 

-Orquestra Filharmònica Balear fundada per Josep Balaguer Vallès i 

Bartomeu Oliver Martí l’any 1942. Fou la primera entitat simfònica de Balears. 

                                                           
108 GEM, vol. V. Pàg. 109 
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-Orquestra de cambra “Pro-Art” de Palma. Fundada també per Agustí 

Aguiló Bordoy l’any 1981. Va desaparèixer l’any 1983. 

-Orquestra de Llevant. Fou fundada a Manacor amb el nom de Camerata 

Instrumental de Llevant pel músic Rafel Nadal i Nadal l’any 1990. 

-Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. Fou fundada a 

Palma amb el nom d’Orquestra Simfònica de Mallorca. Va ser creada per Josep 

Balaguer Vallès i Antoni Parietti, com una secció del Cercle de Belles Arts de 

Mallorca i es presentà el 14 de gener de 1947 dirigida per Eaktay Ahn. Va 

dedicar una gran tasca a la difusió del gènere simfònic i va donar a conèixer a 

més dels autors universals, els compositors mallorquins. L’any 1988 va ressorgir 

a través de la Fundació Pública de les Balears per a la Música a instàncies del 

Govern Balear109. Així com la Capella Clàssica va passar per moments difícils 

amb el seu director i fundador Joan Mª Thomàs, també l’Orquestra Simfònica de 

Mallorca segueix les mateixes passes110. Es parla que té dos directors de vertader 

luxe, i que aquests tenen una gran capacitat per poder enfrontar-se a una 

orquestra simfònica que té una gran manca d’instrumentistes d’arc (es refereix a 

la corda en general de tota l’orquestra). Tot això condueix a un desequilibri 

sonor molt acusat que fa difícil poder seguir una obra musical. Segueix el 

comentari dient i recomanant importat d’on sigui violes i violins, perquè sinó 

ens espera la defunció ben aviat de l’agrupació musical. Així mateix ens parla 

també de l’actual Orquestra de Cambra, que segons el comentarista passa pel 

mateix problema que la Simfònica, i parla d’augmentar el nombre de 

components i no de reduir-lo tal com va fer en el darrer concert a Formentor 

                                                           
109 CM (Joan Parets). GEM, vol.12. Pàgs. 121-123 
110 segons l’escrit de la revista Cort del setembre de l’any 1961, nº 406 ja citada anteriorment, on es 
comenta que és un vertader miracle que l’orquestra subsisteixi 
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amb una manca de previsió extraordinària per A. Mors (que era un dels 

directors). Posa com a exemple a Joventuts Musicals de Palma, la qual, amb una 

sola temporada varen donar nou concerts amb molta col·laboració tant per part 

de la direcció com també de solistes i amb una qualitat realment magnífica. Tots 

els que varen prendre part activa en la formació de l’Orquestra de Cambra de 

Joventuts Musicals coneixen el secret d’aquest èxit; A. Mors i Pérez Busquier 

(directors de la Simfònica) no han de fer més que seguir les passes si poden 

d’aquest exemple. Segueix parlant del Quintet de Vent i diu textualment: “Me 

han llegado rumores de que, en breve, Manuel Antero se traslada a climas más 

propicios para las actividades musicales. Si es cierta la noticia, tenemos funeral a 

la vista, a no ser que exista el músico con arrestos, pericia y tacto suficientes 

para volver a empezar de nuevo. Mucho me gustaría que no hubiera funeral”111. 

En segon lloc i sens dubte, les agrupacions musicals més importants 

serien les bandes. La banda és una agrupació musical formada per instruments 

de vent (fusta i metall) i per instruments de percussió. La banda és especialment 

utilitzada per tocar a l’aire lliure, per solemnitzar actes festius i populars, com 

també actes oficials on intervenen les autoritats. Però sens dubte la banda neix 

per donar el toc de festa i goig a la gent que es passeja per les places, carrers... 

perquè la forta sonoritat d’aquests instruments era l’única possibilitat de poder 

gaudir de la música a l’espai obert. Pels militars, la banda ha estat una eina 

indispensable en les seves desfilades i marxes, encara que es distingeixen de les 

civils, perquè aquestes tenen un repertori propi de música militar, en canvi les 

civils no tenen repertori propi sinó que el que toquen en general són adaptacions 

d’altres obres. Tanmateix les bandes civils donaven uns concerts populars a 

                                                           
111 Vegeu la mateixa revista Cort nº 406 
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l’aire lliure amb motiu de festes, trobades o diades especials. Les bandes estaven 

patrocinades pels ajuntaments (en aquest cas entitats oficials) o per 

associacions112. Com ja hem comentat a través d’aquestes agrupacions, hi havia 

a Mallorca una certa escola de música instrumental per anar nodrint cada banda 

de cada poble. Cada una d’elles tenia un lloc d’assaig on es devia ensenyar als 

més joves perquè anassin perfeccionant l’instrument amb l’ajuda del director i 

dels instrumentistes que tenien més experiència. De fet a l’actualitat, les escoles 

de música, que en general són municipals i depenen dels ajuntaments, segueixen 

alimentant els nous instrumentistes que toquen a les bandes mallorquines. 

Suposam que als altres indrets de tot l’estat, succeeix el mateix. 

  Un altre tipus d’agrupació relacionada amb les bandes, són les bandes de 

cornetes i tambors que es varen popularitzar a Mallorca per solemnitzar les 

festes populars; com la Banda de Tambors i Cornetes de Vilafranca que provenia 

d’una banda sorgida en aquest poble l’any 1902 i comptava amb 20 membres. 

Encara avui, trobam moltes d’aquestes bandes de tambors i cornetes a molts de 

pobles. A tot l’estat espanyol, especialment a València hi ha hagut moltíssimes 

bandes, i és en aquesta ciutat abans esmentada del Mediterrani allà on s’hi poden 

trobar la més gran quantitat de bandes de tot Espanya. El valencià i ex-director 

de la Banda Municipal de Palma Juli Ribelles, va dir en unes manifestacions 

fetes aproximadament l’any 1987 “en aquests moments el País Valencià té unes 

500 bandes de música”. 

Als països catalans, l’any 1813 consta com la primera data on s’hi troba 

la fundació de la primera Banda de Música. A Mallorca, poc temps després, hi 

trobam la primera banda l’any 1814-1815, que fou la de Sóller. A  continuació 
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citam la majoria de bandes de Mallorca amb l’any en què varen ser creades113. 

Al segle XX podem dir que quasi tots els pobles han tingut la seva orquestrina, 

rondalla o banda. Alguns pobles arribaren a tenir més d’una banda com 

Llucmajor, Campos i Porreres entre d’altres. Així Llucmajor durant la dècada 

dels anys 1913-1923 tenia 5 bandes.  

La guerra civil l’any 1936 va dissoldre la gran majoria de bandes de 

Mallorca. És evident com hem dit, que després de la guerra tornaren florir les 

bandes per quasi tots els indrets de l’illa. Moltes d’elles han tingut i tenen les 

seves arrancades i aturades, doncs depenen en bona part de la bona voluntat de 

les persones que les integren. Com a data interessant, el fruit de les escoles de 

música dels diversos ajuntaments que han fet possible que les bandes s’hagin 

tornat més joves, doncs una gram part dels seus membres són nins i nines, joves 

i al·lotes que s’han interessat pel món musical i han après l’instrument que 

després els motiva per poder tocar a les bandes. No és menys cert que de molts 

integrants d’aquestes bandes, han anat sorgint altres agrupacions musicals que 

fan música lleugera, popular... sense oblidar que moltes d’elles també tenien al 

seu repertori un bon grapat d’obres com sarsueles, valsos, pasdobles que la gent 

aprofitava per ballar114. 

L’única banda amb músics professionals que va aparèixer molt posterior 

dins el segle XX fou la Banda Municipal de Palma, que com molt bé diu el seu 
                                                           
113 Felanitx (1820-1823), Porreres “La Filarmónica” (1856), Sineu (1856), Andratx (1857), Petra (1860), 
Manacor (1862-1865), Pollença (1865), Calvià (1868), Montuïri (1882), Llucmajor (1884), Inca (1885), 
Sant Llorenç (1889), Alcúdia (1892), Santa Maria del Camí (1897), i a finals del segle XIX hi trobam la 
de Campos, Capdepera, Esporles, Inca, Selva... A Ciutat de Mallorca podem constar les de: “Regimiento 
de Mallorca” (1865), “Regimiento de la Reina (1865), Municipal (1879), “Regimiento de tetuán” (1880), 
“Palmesana” (1894), “La Aldeana” (1894), “Regimiento de Infantería Regional de Baleares nº 1” (1896), 
“La Mallorquina” (1889) etc... GEM, vol.1. Pàg. 386-391 i també Thomàs i Sabater, Joan Mª i Parets i 
Serra, Joan.  Breu història musical de les Illes Balears. Palma, Col·lecció música n. 1 (Consell de 
Mallorca), 1989, pàgs. 15 i 16 
 
114 Parets i Serra, Joan. “Les bandes de Música de Mallorca per Joan Parets i Serra”. Revista Palau Reial.. 
Editada pel Consell Insular de Mallorca, agost de 1987, nº 8, pàgs. 28-30 
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nom, és municipal i està organitzada i patrocinada per l’Ajuntament de Palma, 

doncs els seus membres són músics professionals que han entrat a formar part de 

la banda per concurs oposició, de tal manera que tots ells són funcionaris de 

l’Ajuntament de Palma. Aquesta banda nasqué l’any 1966 per iniciativa del 

batlle Màxim Alomar Josa115. 

 

1.2.3. Músics i compositors 

A Mallorca, afortunadament i a pesar de la dificultat de comunicació que tenim 

amb la resta del país, hi trobam un bon grapat de compositors representatius del 

nacionalisme com hem comentat ja anteriorment, i d’altres d’un nacionalisme més 

universal. Autors com Antoni Noguera i Balaguer (1860-1904), Antoni Torrandell i 

Jaume (1881-1963), Baltasar Samper i Marquès (1888-1966), Miquel Capllonch i 

Rotger (1861-1935)  fill il·lustre de Pollença i un dels compositors mallorquins que com 

hem vist juntament amb altres, s’establiren a l’estranger, ell ho va fer a Alemanya, on va 

publicar una sèrie d’obres per a piano. Entre d’altres hi trobam la famosa Marxa 

Pontifical per a orgue que va dedicar al Bisbe Campins; també fou professor del 

conegut pianista Artur Rubínstein116, concertista de fama mundial, que va donar un 

concert al Teatre Principal de Palma amb una gran assistència de públic, (l’havia de 

donar a l’Associació de Cultura Musical que era un local molt més petit)117, Joan Mª 

Thomàs i Sabater (1896-1966) (vegeu la seva biografia i comentari més endavant), 

                                                           
115 Estelrich i Massutí, Pere. La Banda Municipal de Palma: 25 anys. Palma, Edita Ajuntament de Palma, 
1991, pàg. 15 
116 Recordam aquí com hem vist, que l’any 1932 tornarà donar un concert amb motiu del segon Festival 
Chopin, organitzat i dirigit per Joan Mª Thomàs. 
101 Parets i Serra, Joan. “Cronologia musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de la 
música de Mallorca”. Revista Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca i de Florida. Randa, nº 15 
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Jaume Mas i Porcel (1909-1993), Josep Massot i Planes (1876-1943), Josep Balaguer i 

Vallès (1869-1951), Bernat Salas i Seguí (1874-1932) organista de la Seu i compositor, 

Miquel Negre i Nadal (1884-1932) músic pianista, Matilde Colom i Marí (n. 1915) 

compositora, Antoni Pol i Juan (1875-1933) folklorista i músic, Rafel Vich i Bennàssar 

(1893-1945) organista de la Seu i compositor, Bartomeu Vich i Bennàsser (1862-1938), 

Andreu Gelabert i Cano (1873-1939), Antoni Josep Pont i Llodrà (1852-1931) 

compositor i folklorista,... i ja més recents: Miquel Ollers i Fullana (1906-1966) 

compositor i director de l’Escolania de Lluch; Rafel Juan i Mestre (1908-1989, 

compositor i director de l’Escolania de Lluch; Bartomeu Oliver i Martí (1895-1984) 

compositor que utilitza un llenguatge molt personal, Mas Porcel (1909-1993) 

compositor que va publicar bastants obres de caire popular o basades en la música 

popular autòctona, Antoni Matheu i Mulet (1933-1984) organista i compositor, Jaume 

Palou i Sabater (1922-2002) organista compositor i director de l’Escolania de Lluch; 

Antoni Mulet (1943), Romà Alís (1931), Antoni Caimari (1943) fundador d’ACA118, 

Antoni Martorell i Bernat Julià, a més de Xavier Carbonell, Artigues... configuren el 

que hem anomenat l’escola de música mallorquina119. És veritat que uns, més que els 

altres han tengut una dedicació i composició musical més profunda, i d’altres s’han 

dedicat exclusivament a un instrument com és el cas per exemple dels pianistes i 

professors Francesc Capllonch i Miteau (pianista i fill de Miquel Capllonch i Rotger), 

Jaume Roig, Joan Moll... però tots ells d’una manera o altra han inclòs dins la seva 

trajectòria professional l’estimació cap a la nostra música tradicional i popular. 

Evidentment els compositors, han dedicat bona part de la seva obra a crear obres 

                                                           
118 Àrea de Creació Acústica que divulga principalmente la música contemporània. 
119 Aviñoa, Xosé. Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol. IV, Del Modernisme a la 
Guerra Civil. Barcelona, Edicions 62, 2000, pàgs. 250-253 i també Cureses, Marta; “La creació musical. 
Escoles i tendències”.Volum V, De la postguerra als nostres dies, pàgs. 246-250, a més  vegeu també 
Parets, Joan; Estelrich, Pere i Massot, Biel. Compositors de les Illes Balears. Pollença, El Gall Editor, 
2000 
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inspirades dins aquest patrimoni popular mallorquí, per això, hem cregut convenient 

descriure d’una forma més detallada aquells músics compositors més representatius de 

l’escola musical mallorquina. Així doncs entre ells podem citar en primer lloc Antoni 

Noguera (citat i comentat abans).  

Antoni Noguera i Balaguer, fou el pare del nostre nacionalisme musical (com ja 

hem vist) i per tant gran entusiasta i investigador del nostre folklore musical. Músic, 

compositor i musicòleg, (musicòleg si entenem per aquesta paraula el seu treball 

d’investigació i recol·lecció de cançons, balls i tonades populars), és un dels més 

representatius de l’escola mallorquina, no tant per les seves composicions sinó pel 

treball, que com hem vist va fer al llarg de la seva vida per crear una escola musical 

mallorquina, sense menysprear la seva composició que ha estat interpretada nombroses 

vegades. Va néixer a Ciutat de Mallorca l’any 1858 i morí el 1904. Fou a més de músic, 

compositor, musicògraf... crític musical. El seu pare era Honorat Noguera i Aulí (1822-

1890) molt conegut per la composició de la cançó de bressol mallorquina, que s’ha 

esdevingut popular al llarg dels anys i que és l’exemple clar de com una cançó creada 

per un autor conegut, el poble l’ha feta seva i conseqüentment és pot parlar ja d’una 

cançó popular: “Vou, veri, vou”, també  coneguda  com “No ni no” i “Horabaixa post el 

sol” que és el començament del text de la cançó. Fou alumne com hem citat de Guillem 

Massot i gran amic i seguidor de Felip Pedrell, a més d’alumne. És el primer estudiós 

del nostre folklore musical, i com a conseqüència de l’amistat amb Pedrell, va 

col·laborar a través de la seva recol·lecció i investigació de la nostra cançó popular amb 

el Cançoner d’aquest, participant amb les nostres cançons. Part del resultat de la seva 

recerca es troba publicada en “Memoria sobre cantos, bailes y tocatas populares de la 
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isla de Mallorca”120 que fou premiat a Barcelona l’any 1893. Fou cofundador com ja 

hem vist de la Capella de Manacor l’any 1987 juntament amb Mn. Antoni Pont, i com a 

crític musical els seus treballs estan recollits en un volum titulat “Ensayos de crítica 

musical” publicats l’any 1908121. Va publicar la “Misa de Coro” del seu oncle Joan Aulí 

precedit d’un comentari biogràfic,  i com a compositor trobam els següents títols: “La 

Balanguera”, “Fill d’anima” basat en un poema de Joan Alcover. També va musicar un 

poema de Gabriel Alomar i Villalonga: “La sesta”. De Miquel del Sants Oliver va posar 

música a “Hivernenca” i “Himne de la Capella de Manacor”. A més de tot això féu 

transcripcions i arranjaments de cançons populars i creà composicions basades en 

danses i melodies populars. Per piano va escriure una sèrie de suites: “Mélodies 

Populaires Espagnoles”, Îles Baléares”, “Trois danses sur des airs populaires de l’île de 

Majorque” que inclou “Festa”122.  

Un altre dels músics i compositors que cal comentar és Baltasar Samper i 

Marquès, nascut a Ciutat de Mallorca l’any 1888 i mort a Mèxic l’any 1966. El músic 

Samper va alternar el seu treball entre la música i la musicologia. Com a compositor va 

formar part del grup de compositors catalans anomenat Grup dels vuit: Mompou, 

Gerhard, Lamote-Grignon, Grau, Toldrà , Blancafort i Sibert-Camins. Per mor de la 

guerra civil va estar primer a França i desprès es va exiliar a Mèxic, però les obres més 

importants que va compondre, ho va fer estant a Mallorca i Barcelona: “Concert per a 

piano i orquestra”, “Variacions per a piano” i sobretot la suite simfònica “Cançons i 

danses de l’illa de Mallorca” que fou interpretada als Festivals Chopin (festes oficials)  

                                                           
120 Noguera, Antoni. Memoria sobre cantos, bailes y tocatas populares de la isla de Mallorca. Barcelona, 
tipografia de Víctor Berdós i Feliu, 1893  
121 Noguera, Antoni. Ensayos de crítica musical. Palma, J. Tous, 1908 
122 Parets i Serra, Joan. “Antoni Noguera, obres i bibliografía”. Revista Madrigal, núm 1 (VIU, 1983). 
També Company, Joan a la mateixa revista “Antoni Noguera”. Vegeu  GEM, vol. 11. Pàgs. 375 i 376 
Vegeu (RPC, Bover-Parets, Bibliografía). Alcover, Joan. BSAL 16-1916, pàgs. 120-123. També  Parets, 
Joan; Estelrich, Pere i Massot, Biel. Compositors de les Illes Balears. Pollença, El Gall Editor, 2000, 
pàgs. 120 i 121  
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al maig de l’any 1931; el primer dia de juny del mateix any a la Sala Mozart de 

Barcelona, va haver la primera actuació de CIC “Compositors Independents de 

Catalunya” i, organitzat per l’Associació de Música “da Camera” secció: Audicions 

Íntimes, Baltasar Samper va estrenar “Ritual de Pagesia” per a piano i “Cançó de 

taverna” per cant i piano amb lletra de Josep Maria de Sagarra. Aquesta mateixa obra 

“Ritual de Pagesia” es va interpretar a Mallorca pel desembre de l’any 1935 i fou 

transformada per l’autor a  orquestra i piano i  estrenada. Com a teòric de la música, 

Samper va col·laborar habitualment a “La Publicidad”, “Mirador” i a Ràdio Associació 

de Catalunya. Estant ja a l’exili a Mèxic va realitzar investigacions musicològiques a 

l’Institut de Belles Arts de Mèxic d’una manera rigorosa i científica. Fou amic de Joan 

Maria Thomàs i també del mestre Ramon Morey, que col·laborà amb ell en les tasques 

de l’estudi etnomusicològic de la nostra cançó popular tal com ell mateix descriu en el 

seu llibre “Estudis sobre la cançó popular”123.  

La guerra civil el va obligar a exiliar-se i el 1939 es va refugiar a França. 

Després la segona guerra mundial, el va obligar a traslladar-se a Mèxic l’any 1942 i 

d’allà ja no tornaria. Va formar una família nova i es va casar amb la seva antiga alumna 

de piano Dolors Porta, mallorquina i col·laboradora com ell de l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya124. Un dels treballs més importants de la seva vida, és la 

d’investigador i musicòleg, en aquest sentit ja hem comentat que va formar part de 

l’Obra del Cançoner Català i fou membre actiu treballant juntament amb Ramón Morey 

ja citat; així el 2 de febrer de 1924, segons el Dietari de l’Obra, fou “feta la presentació 

dels nous treballadors que són: En Baltasar Samper, crític musical de “La publicitat” i 

                                                           
123 “Havíem arribat amb el meu bon company Ramón Morey a Manacor i, començada la tasca de recollida 
de cançons, que se’ns presentava ben profitosa…” Samper, Baltasar. “Estudis sobre la cançó popular”. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994, pàg. 31  
124 Ibidem, (Introducció de Josep Massot), Pàg. 6 
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en Josep Mª Casa, de les Oficines Lexicogràfiques de “l’Institut d’Estudis Catalans””125. 

Ell mateix ens parla en aquest llibre de les “Normas generales para la recopilación de 

canciones”, a més de les missions d’investigació com a feina de camp del Cançoner 

Català.  

Abans de començar la col·laboració al Cançoner Català, el 18 de maig de 1923, 

el seu amic Miquel Ferrà, (bibliotecari  a la universitat i director de la Residència 

d’Estudiants de Barcelona), escrivia a la poetessa Maria-Antònia Salvà explicant-li que 

havia estat amb Baltasar Samper als Pirineus, a Castellar de n’Huch (sic) a cercar 

cançons. Allà hi varen trobar una variant de “A la ciutat de Nàpols”. A més li ressalta en 

aquesta carta explicant-li, que han trobat un vertader agre allà d’alt126.  Continua Josep 

Massot relatant que el dia 1 d’agost de 1924, Samper i Ferrà signaven a Barcelona 

l’”Ordenació de Missions” del “Cançoner Popular de Catalunya”. Aquestes missions 

seran transmeses per les contrades catalanes, per a la recol·lecció de cançons populars i 

seran regides per les següents “Ordinacions”: “En primer lloc, “La tasca de la Missió 

enclourà: a) la tonada musical, b) la lletra), c) els complements folklòrics de cada cas, i 

en casos determinats, a més: d) la impressió fonogràfica de la cançó, e) la fotografia 

dels cantaires”127.  

D’aquesta manera és pot veure l’estudi rigorós que representava el Cançoner 

Popular de Catalunya i la tasca que va aportar en aquest sentit Baltasar Samper, ja que a 

ell se l’hi va confiar la recol·lecció de les cançons populars de Mallorca. Així ho podem 

veure en aquesta mateixa “Introducció de Josep Massot” quan diu:  

“Aquesta impressió optimista es va confirmar en les successives missions a 

Mallorca i a les altres Illes, els anys 1925 (amb Josep M. Casas Homs), 1926 (amb 

Ramon Morey i Julià Samper), 1927 (amb  Ramon Morey i Andreu Ferrer), 1928 (amb 
                                                           
125 Ibidem, (Introducció de Josep Massot), pàg. 7 
126 Ibidem, (Introducció de Josep Massot, pàg. 12 
127 Ibidem, (Introducció de Josep Massot, pàg. 13 
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Ramon Morey) i 1930 i 1931 (igualment amb Morey), que permeteren de recollir milers 

de cançons als més diversos indrets de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de 

Formentera, i que permeteren igualment d’enriquir l’arxiu de l’Obra del Cançoner amb 

aportacions importants vingudes de les diverses illes: dels hereus d’Antoni Noguera, de 

mossèn Cosme Bauçà i Adrover, de mossèn Isidor Macabich, de diversos músics 

menorquins, etc.”128  

Baltasar Samper va conèixer Antoni Noguera, el primer folklorista com ell 

l’anomena; i el va conèixer, perquè el pare de Baltasar Samper era molt amic d’en 

Noguera i per aquest motiu de jovenet, quan encara estava al col·legi de Montission 

acabant el batxillerat, el seu pare el va presentar a Antoni Noguera, el qual el va escoltar 

tocar el piano. Així ho conta el propi Baltasar al seu llibre “Estudis sobre la cançó 

popular”. A l’igual que els altres músics d’aquell temps també va visitar amb freqüència 

el saló “Beethoven” i allà va conèixer Don Joan Marquès íntim amic d’en Noguera, per 

aquest motiu, Baltasar sempre escoltava elogis i comentaris d’Antoni Noguera. 

Posteriorment també va conèixer el mestre Felip Pedrell estant ja a Barcelona, i amb ell 

es va tornar repetir la memòria d’Antoni Noguera que com sabem havia estat 

col·laborador de Felip Pedrell al seu Cançoner d’Espanya. A Barcelona va col·laborar 

amb el mestre Granados que havia estat el seu guia en els estudis de piano, com Baltasar 

Samper expressa personalment129.  

Joan Mª Thomàs és un dels músics que hem cregut important ressaltar per la 

seva composició. Aquest músic va néixer a Palma el dia 7 de desembre de 1886. Estant 

en el seminari, i per indicació del Bisbe Campins, va anar cada setmana a Barcelona per 

estudiar orgue, harmonia i contrapunt, i també música religiosa amb un dels 

compositors catalans importants d’aquella època, Joaquim Mas i Serracant. Als 17 anys 

era organista auxiliar de la Catedral de Palma. Més tard va estudiar orgue a París amb 

                                                           
128 Ibidem (Introducció de Josep Massot), pàgs. 15 i 16 
129 Ibidem, pàg. 30 
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Jean Huré, musicòleg i organista de Sant Agustí de París. El 1922 inicià la seva tasca 

com a crític i comentarista musical, col·laborant amb revistes importants espanyoles i de 

l’estranger com: “Ritmo”, “Tesoro Sacro Musical”, “Música Sacro-Hispana” de 

Madrid; “Revista Musical Catalana”, Revista Parroquial de Música Sagrada” de 

Barcelona, “The Chesterian”, “The Organ”, “Musical Opinion” de Londres, “La Revue 

Musicale” de París, “Melos” de Berlín, “Muzyka” de Varsòvia, “The Musical Digest” i 

“Musical Courier” de Nova York... i també col·laborà en la redacció del “Diccionario de 

la Música” de l’editorial Labor, on va fer una aportació important sobre la música a les 

Balears. Com escriptor va escriure el llibre “Manuel de Falla en la isla” editat per Sa 

Nostra (Caixa de Balears), Palma 1996.  

Va crear diverses associacions, entre elles sobresurten l’”Associació de Cultura 

Musical” que depenia de Madrid, des d’on enviaven concertistes a totes les delegacions; 

l’”Associació Bach per a la música antiga i contemporània” l’any 1926, amb l’objectiu 

de donar a conèixer i divulgar l’obra musical antiga i contemporània, però en realitat va 

donar a conèixer tot tipus de música incidint sobretot en els compositors contemporanis 

(Debussy, Ravel, Stravinsky...); per commemorar el gran pianista que va viure a 

Valldemossa Frederic Chopin, va fundar l’any 1930 el “Comitè pro Chopin a Mallorca” 

del qual fou el director i organitzava anualment els Festivals Chopin. Aquests festivals 

foren molt importants a Mallorca, perquè cada any participaven grans concertistes i a 

més era una manera de donar a conèixer el món musical mallorquí, així podem trobar 

mostres importants de les composicions d’autors mallorquins. Entre d’altres fites 

d’aquest Festival Chopin podem citar que entre el 16 i 18 de maig de l’any 1931 es va 

interpretar la Suite simfònica “Cançons i danses de l’illa de Mallorca” de Baltasar 

Samper i Marquès; als festivals de l’any següent (4 de maig de 1932) va inaugurar el 

Festival Chopin al Teatre Principal l’esmentat pianista Artur Rubinstein. El mateix any 
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va deixar de ser el representant de Catalunya a l’Anuari i publicacions del Musical 

Digest de Nova York (1925-1930)130. Com a concertista d’orgue va actuar a València, 

París, Barcelona... i fou organista de 1929 a 1931 de “Domus Artis” on va oferir a 

Mallorca les primeres audicions d’orgue de J.S.Bach, a la Catedral de Palma. També va 

interpretar al gran mestre alemany J.S. Bach, que per primera vegada s’escoltava a l’illa 

com hem dit.  

Igualment va donar a conèixer altres compositors d’orgue per primera vegada 

com Cèsar Frank i F. Mendelssohn. Però la seva gran obra va ser la fundació de la 

“Capella Clàssica de Mallorca” l’any 1931. L’any 1934 era professor interí del 

Conservatori de Música i Declamació de les Balears de les assignatures solfeig, 

harmonia i nocions de cant, i un any més tard, quan aquest conservatori fou creat pel 

Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, entrà com a professor permanent amb 

classes d’Estètica i Història de la Música, arribant a ser director d’aquest centre quan va 

morir Antoni Sancho. També l’any 1936, al mes d’abril, va presentar una comunicació 

en el III Congrés de la S.I.M. (Societat Internacional de Musicologia) celebrat a 

Barcelona i conjuntament amb el XIV Congrés de la S.I.M.C. (Societat Internacional de 

Música Contemporània). En aquest congrés, la presentació de la comunicació, estava 

dintre la “Secció d’Orgue” que es titulava: “Jordi Bosch, le plus grand facteur espagnol 

d’orgues du XVIIIème siècle”131. En els premis “Ciudad de Palma” de 1961, Thomàs va 

aconseguir el premi “Antonio Noguera” de Música, amb la composició titulada 

“Jovellanos en Bellver” que forma part d’un dels moviments de la seva àmplia obra 

musical per als Festivals de Bellver que ell va crear (1953-1956). Per Decret del 

Ministeri d’Educació i Ciència amb data del primer d’abril de 1966 Thomàs ingressà a 

                                                           
130 Parets, Joan. “Cronología musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de la música de 
Mallorca”. Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca i de Florida. 1934.  
131 Revista Philarmonia. Ciutat de Mallorca (3-4), vol. III, juny-juliol, 1936 
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l’”Orden Civil de Alfonso  el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa”132. 

Abans, l’any 1932, havia ingressat com a Acadèmic de “Número” a l’”Academia 

Provincial de Bellas Artes de San Sebastián” de Palma.  

Com a compositor el seu estil és una mescla d’impressionisme, neoromanticisme 

i nacionalisme, tenint en compte la influència dels músics contemporanis dels quals ell 

en degué estudiar i conèixer la seva obra: Bela Bartok, Paul Hindemith, Olivier 

Messiaen. Ara bé, el que més ens interessa és la influència de la música popular en la 

seva obra, així per exemple trobam l’obra instrumental composada al mes de desembre 

de 1936 “Bolero del diablo” i que segons el manuscrit es deia “Bolero bárbaro”, que és 

una virtuosa obra pianística on hi desenvolupa el tema del Bolero mallorquí. No podem 

oblidar com ja hem comentat a la vida de Falla, la seva amistat amb aquest gran músic 

espanyol i al qual ell va dedicar el llibre “Falla en la Isla”  ja citat. A l’obra “Mensaje a 

Falla”, Thomàs en fa un homenatge al seu amic, en una obra lànguida i expressiva amb 

les idees musicals damunt el tema popular mallorquí de “Sa Ximbomba”.  

L’obra organística també mostra la gran imaginació del mestre Thomàs, i moltes 

vegades amb l’aroma de melodies populars. Però sens dubte les composicions corals 

formen part de la immensa majoria de la seva obra, tenint en compte que ell fou el 

creador i director de la Capella, i aquesta li feia d’instrument per poder interpretar entre 

d’altres les seves pròpies obres. Es tracta fonamentalment d’obra religiosa, misses, 

harmonitzacions com “S’Estrella de s’Auba” de Tortell a 5 veus mixtes i “Tres cançons 

populars mallorquines”..., Cantata Brevis de “Sancta Maria”, “Partita Super Salve 

Regina”... formen part del gran repertori coral molt difícil i complexa d’interpretar per 

les seves atrevides harmonies a més de l’àmbit de les veus. 

                                                           
132 Arxiu personal de Joan Mª Thomàs, cedit a la Universitat de les Illes Balears. 



88 
 

Podem dir sense por d’equivocar-nos que aquests dos darrers compositors 

esmentats, Baltasar Samper i Joan Mª Thomàs, pertanyen al que anomenam segon 

nacionalisme musical, tal com ho afirma Joan Company.133 

 

 

1.2.4. La música a l’església 

 

Distingirem en primer lloc la música que es feia a les esglésies de la part forana, 

al Seminari Diocesà (major i menor), a la Porciúncula (Seminari dels Franciscans a 

l’Arenal (Palma), al Monestir (Santuari) de Lluc on hi havia Seminari menor i Seminari 

Major i en darrer lloc a la Catedral de Palma (des de la creació del Seminari, ell 

s’encarregava de solemnitzar la música a la Catedral), això no obstant no lleva que a 

partir de la creació de la Capella Mallorquina per Mn. Bernat Julià l’any 1966134, 

aquesta també participava a la Seu a les grans solemnitats. També és cert que a més de 

les corals citades, les esglésies disposaven la gran majoria d’un cor o parroquial que 

moltes d’elles es convertiren en Corals federades. Així a quasi cada poble hi trobam un 

grup de persones que voluntàriament dirigides per algun músic del poble acudia a 

l’església per participar en la coral parroquial; aquests cors o corals estaven formats per 

persones adultes (solament homes i nins, perquè les dones o al·lotes no tenien accés al 

cor de l’església); la seva funció era de cantar a les festes litúrgiques de l’any: Nadal, 

Setmana Santa, el Corpus... sense oblidar les Misses pels difunts (anomenades funerals), 

a més de cantar cada diumenge a la Missa Solemne anomenada col·loquialment Ofici, 

però el que principalment cantaven, sobretot els homes, era el cant gregorià en llatí 

                                                           
133 Company Florit, Joan. “Música”. Cent anys d’història de les Balears”. Palma, Caixa d’Estalvis i Mont 
de Pietat de Balears, 1982, pàg. 211 
134 GEM, vol. 3. Pàg. 112 
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naturalment, preparant cada setmana (el dia abans o sigui el dissabte o algun altre dia) 

els cants d’entrada, salms... Serà a partir de l’any 1964 quan amb el Concili Vaticà II, 

les al·lotes i dones podran pujar al cor de l’església i participar del cor parroquial 

ajuntant-se als cors existents. Encara avui, podem trobar a molts d’indrets, aquests cors 

parroquials. Però també la funció important de l’organista, ajudava a solemnitzar totes 

aquestes funcions litúrgiques.  

S’ha de tenir en compte, que a principis de segle, cada parròquia tenia el seu 

propi organista. A Petra (Mallorca), hi trobam per exemple el que anomenen i coneixen 

encara com “ses quarterades de l’orgue”, essent un dels orgues més antics de Mallorca, 

doncs al 1577 es va fundà el “Benefici de l’orgue”, amb la dotació corresponent que 

provenia de les quarterades abans esmentades, i permetia poder pagar aquesta figura 

indispensable en les celebracions litúrgiques135.  

Per tant a les parròquies de principis de segle hi trobam: el rector, el vicari, 

l’escolà, el manxador, l’organista i el cor parroquial amb el seu director (en el cas de la 

Catedral era el Mestre de Capella). El rector i el vicari, rebien un sou oficial de 

l’església, en canvi l’escolà i l’organista els gratificava la pròpia parròquia. En general 

es tractava de persones que tenien el seu propi ofici, i que a més participaven a la 

parròquia amb aquests serveis. Podem trobar documents que ens revelen l’autenticitat 

del que comentam, i a moltes parròquies en aquesta època, s’interpretaven misses a veus 

mixtes: eren molt conegudes les de Lorenzo Perossi, a més de la Missa de Difunts 

d’aquest mateix autor italià.  

La missió del director (i moltes vegades organista), a més de dirigir el cor, també 

tenia el deure d’ensenyar i preparar el cant gregorià que cantaven els homes i nins del 

cor parroquial. Quasi sempre es tractava de fer aprendre tots aquests cants que eren 

                                                           
135 Aquest Benefici de l’Orgue era usual extreure’l com en el cas de Petra, d’algunes terres, i d’altres 
vegades el pagava l’Ajuntament. 
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diferents per a cada diumenge de l’any: “Introitus, Gradualis, Ofertorius, Communio, 

Post-Communio, Final”. Els cants ordinaris de la missa eren cantats per tot el poble 

conjuntament amb el cor parroquial i el/els celebrant/s, com per exemple la Missa de 

Angelis, els himnes Pange Lingua... A més de tot això, el responsable del cor era 

l’encarregat de cercar un nin  o nina per ensenyar-li el cant de la sibil·la i el de l’àngel, 

que són tradicionals a Mallorca a les “Matines de Nadal”. 

 

 

 

 

1.2.5. Orgues i organistes  

 

Ja hem comentat que cada poble a Mallorca disposava d’un organista i d’un cor 

parroquial, per aquest motiu podem deduir sense dubtes que quasi cada església de 

Mallorca disposa d’un orgue de tubs. Aquest precisament és el gran patrimoni artístic 

musical que ens ha donat a conèixer per tot Europa. Mallorca és el primer país del món, 

que en quantitat i qualitat disposa en major nombre d’aquests instruments, vertaders 

eixos musicals d’aquests temples, ja que no era imaginable la litúrgia sense la música 

d’orgue136. A més a les grans esglésies i catedrals, quin instrument era capaç d’omplir 

de sonoritat tot el recinte? L’orgue és el rei dels instruments, i se l’anomena així no per 

capritx, sinó per evidència. La composició de l’instrument s’ha anat ampliant al llarg de 

la història, dotant-lo d’una força sonora inigualable per cap altra. Solament una 

orquestra de molts de músics era comparable a la sonoritat i majestuositat de l’orgue. 

Així Mallorca en el segle XIV ja disposava dels primers instruments que evidentment 

                                                           
136 Tal com es fa encara a l’actualitat a la litúrgia luterana, on l’organista és figura indispensable tal com 
ho és el celebrant. 
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eren més petits, també perquè ocupaven un lloc més reduït; aquesta característica és 

específica d’aquest instrument, doncs cada un dels orgues està pensat per l’espai que ha 

d’ocupar i ha d’omplir de so. Coneixem en part la introducció de l’orgue a Mallorca, i 

que creiem interessant reproduir per donar una visió de la importància d’aquest 

instrument a les Illes Balears i en particular a Mallorca137. Un dels altres motius per 

justificar aquesta comunicació dels Orgues de Balears presentada a Madrid pel qui 

subscriu, és que aquest instrument forma part de la història de la música a Mallorca i ha 

ajudat a la composició d’un bon grapat d’obres musicals al llarg de la nostra història per 

diversos compositors, entre ells el Pare Antoni Martorell, que és organista, a més de 

compositor. 

Sabem que els bizantins varen introduir l’orgue a Europa al segle VIII, segons 

les darreres investigacions de J. Mª Arrizabalaga, pareix que l’orgue va entrar a la 

península ibèrica a través del Califat de Còrdova. Tant els bizantins com els àrabs varen 

dominar Mallorca i per tant hi pogueren dur l’instrument encara que no en tenim 

constància. 

 El primer orgue del qual tenim referència, data de l’any 1313 i estava ubicat a la 

Capella del Palau de l'Almudaina. A la Seu, ja ens consta un orgue l’any 1328, i a 

Pollença n’apareix un,  propietat particular de Mn. Vicens Ferrer, l’any 1391. Aquests 

orgues eren sempre positius. L’orgue gros tal com avui el coneixem comença amb 

l’orgue gòtic de la Seu a 1477. A partir d’aquesta data comença l’aparició massiva 

d’instruments. 

                                                           
137 Parets, Joan; Mulet, Antoni; Reynés, Pere i Reynés, Arnau;. “Inventario de los órganos históricos y 
actuales de las Islas Baleares”. “Actas del Primer Congreso de Organo de España”. Ministerio de 
Cultura, Madrid, 1985 
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 A Mallorca trobam 2 tipus d’orgues: el d’alguns teclats amb Cadireta,  ubicat a 

un costat de la nau sobre un portal o una capella baixa i l’orgue de cor amb un sol teclat 

i ubicat al centre de la barana. 

 El primer tipus presenta les següents característiques: 

 -L’Orgue Major sol tenir 2 Flautats de 8'138. 

 -Fraccionament del Ple en múltiples registres o tiradors. 

 -Jocs de Batalla afegits a finals del segle XVIII o principis del XIX. 

 -Les Cadiretes són de 4' fins a finals del XVIII. 

El segon tipus té les següents característiques: 

 -El Flautat sol començar a la façana en F o G. 

 -La llengüeteria es redueix a un sol joc de Baixons-Clarins afegit posteriorment 

per substituir les antigues Regalies. 

 -El teclat està situat a la part interior del cor. 

Els teclats d’Octava Curta es construïren a Mallorca fins a finals del segle 

XVIII, conservant-se encara a molts d’aquests instruments. 

 La partició castellana (entre c'/cs') s’introduí a Mallorca a la segona meitat del 

XVII i va continuar emprant-se fins a meitat del segle XIX. 

 Els orgueners mallorquins més representatius són:  

 Els de la família Caymari, especialment els germans Damià i Sebastià que varen 

treballar a finals del segle XVII i principis del XVIII. 

 Els de la família Bosch, especialment l’últim representant, Jordi Bosch(1739-

1800) que construí l’orgue de la Capella del Palau Reial de Madrid, essent nomenat 

orguener reial pel Carles III, i posteriorment també va construir l’orgue de la Catedral 

                                                           
138 Els números  amb un apòstrof al costat, que acompanyen els jocs, fan referencia als peus (mesura 
inglesa) d’alçada dels tubs, i segons aquesta alçada fan una nota o altra, però fonamentades  les notes, en 
l’escala dels sons harmònics. 
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de Sevilla, malauradament avui desaparegut, perquè va caure la volta de la capella on 

estava ubicat l’orgue. A pesar de tot, de Jordi Bosch a Mallorca, es conserven alguns 

orgues, entre ells l’orgue de la parròquia de Santanyí. 

 Gabriel Thomàs, seguí la tradició de la família Bosch, i al segle XIX apareix 

Antoni Portell, pare i fill que construïren sobretot orgues petits. A finals del segle XIX i 

principis del XX treballà Julià Munar que construí o modificà alguns instruments amb 

una tendència ja romàntica. La cadena d’orgueners mallorquins es trenca amb la família 

Cardell, ja en decadència. 

 L’orgue romàntic pròpiament dit s’introduí a la primera dècada del nostre segle 

amb alguns instruments per Lope Alberdi i a partir de la segona dècada amb els orgues 

neumàtics de procedència basca. La tornada a l’orgue mecànic està representada per 

Gerhard Grenzing, Gabriel Blancafort i Pere Reynés139. 

 A l'actualitat pareix que hi ha ja una consciència respecte a la restauració i 

conservació del nostre patrimoni organístic a Mallorca, i també a la resta d’Illes. Així i 

tot volem ressaltar la importància de salvaguardar els orgues de la nostra Comunitat 

Autònoma de restauracions o reconstruccions incompetents en mans de gent inexperta 

que per desgràcia s'han fet en alguns instruments. En d’altres, degut a l'abandó en què es 

troba l'orgue, han anat desapareixent tubs, teclats, o altres elements importants de 

l'instrument. Per això suggerim als responsables, com els rectors, vicaris, organistes, 

comissions creades per restauracions, patrocinadors de restauracions o reconstruccions 

d'orgues... que vigilin aquest patrimoni encara que es trobi en mal estat, i en el cas d'una 

                                                           
139 Reynés i Florit, Arnau i Fiol i Tornila, Pere. Orgues i música a Muro. Muro, Edita Ajuntament de 
Muro, 1994. Pàgs. 22-26 
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restauració o reconstrucció, que no es conformin amb l'opinió d'un orguener o un 

organista, sinó que en demanin d'altres140. 

Pel que fa als organistes més importants que figuren al llarg del segle XX, 

caldria citar sobretot als que exercien com a tals, als llocs més emblemàtics de Mallorca, 

és a dir La Seu, Basílica de Sant Francesc, Santuari de Lluc i també la Porciúncula, on 

l’església actual fou projectada i construïda pel famós arquitecte mallorquí Josep 

Ferragut Pou entre els anys 1964-68 i l’orgue de tubs que més tard s’hi instal·laria 

(1984) fou construït per l’orguener Gabriel Blancafort i inaugurat per l’organista Arnau 

Reynés, la qual cosa implica que abans d’aquest any 1984, hi havia un orgue electrònic, 

doncs precisament als anys en què fou construïda la nova església, hi havia la moda dels 

orgues electrònics que havien anat imposant-se a molts d’indrets de Mallorca.  

Podem citar altres organistes d’esglésies importants sobretot de Palma, com Sant 

Nicolau, el Socors, Santa Eulàlia i la Seu. Entre d’altre, el murer Miquel Tortell i Simó 

(1802-1868) que fou famós compositor141 i organista de la Seu; Joan Albertí i Arbona 

(1850-1916) fou organista de la Parròquia de Sant Miquel de Palma i també de Sóller; 

Miquel Cardell i Thomàs (1855-1946), organista de la Parròquia de Llucmajor; 

Bartomeu Vich i Bennàssar (1863-1938) que a més de Mestre de Música de l’Escolania 

de Lluc fou després organista de Felanitx; Joaquim Engroñat i Estarellas (1867-1930) 

que fou compositor i organista de la Parròquia de Sant Miquel de Palma i després també 

ho va ser de la Seu; Melcior Massot i Planes (1870-1953) fill de Guillem Massot i 

germà de Josep Massot com a fet important cal ressaltar que va estudiar amb Pedrell, 

fou organista de Santa Eulàlia (Palma) fins que va morir; Rafel Cortès i Aguiló (1875-

                                                           
140 Igualment volem agrair les subvencions que es donen i s’han donat des del Consell Insular de 
Mallorca, així com molts d’Ajuntaments que s’han fet càrrec de les despeses de la restauració i 
reconstrucció del nostre patrimoni organístic, i esperam que es continui en aquesta línia, doncs degut al 
gran cost d’aquestes feines, és l’única manera de poder aconseguir veure totalment restaurat i recuperat, 
aquest patrimoni organístic tan important a les nostres illes. (Vegeu l’apèndix nº 1) 
141 Entre les seves composicions la més coneguda és “l’Estrella de s’auba” que s’ha popularitzat, a més 
del conegut “Te Deum” que encara es canta anualment per les festes dels moros i cristians a Pollença. 
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1932) va ser organista de Sant Miquel i de Sant Jaume, ambdues parròquies de Palma; 

Bernat Salas i Seguí (1874-1932) compositor i organista de la Seu; Rafel Vich 

Bennàsser (1893-1945) fou alumne de Pedrell i de Josep Massot i organista de la Seu; 

Joan Mª Thomàs i Sabater (1898-1966) fundador de la Capella Clàssica i organista 

primer auxiliar i després suplent de la Seu. Com a organista va estudiar a França i va 

donar-hi concerts. Julià Samper i Marquès (1898-1979) organista de la Seu juntament 

amb Bartomeu Ballester i Montserrat (1900-1993) també compositor i a més fou 

organista de la Basílica del Pilar a Saragossa, donant concerts per Europa; Bernat Julià i 

Rosselló (1922) més compositor que organista, fou mestre de capella de la Seu i 

fundador de la Capella Mallorquina. Antoni Martorell i Miralles (1913) compositor i 

organista; Jaume Palou i Sabater (1922-2002) compositor i director de l’Escolania de 

Lluc, també en va ser organista. Antoni Matheu i Mulet (1933-1984) va estudiar orgue 

amb Montserrat Torrent i va donar concerts per tot Espanya i a França i fou organista de 

la Seu, a més de professor d’orgue del Conservatori Professional de les Illes Balears. 

Francesc Batle i Pons (1933) compositor i organista; Bartomeu Veny i Vidal (1940) 

compositor i organista de la Seu, a més ha estat professor d’orgue del Conservatori 

Professional de les Illes Balears. Vicens Juan i Rubí (1945) compositor i organista. 

També podem citar entre d’altres Pere Reynés i Florit (1951) orguener i organista de 

Campanet; Arnau Reynés i Florit (1954) ha estat organista de l’Escolania de Lluc i 

actualment és organista de la Basílica de Sant Francesc de Palma; Bartomeu Mut, 

organista del Monestir de Santa Magdalena de Palma i de la Parròquia de Santa Creu;  

Miquel Bennàsser, organista de la Parròquia de Sa Pobla i d’Alaró; Rafel Riera, 

organista de l’Escolania de Lluc; Bartomeu Manresa, organista del Convent d’Inca...142 

                                                           
142 Thomàs i Sabater, Joan Mª i Parets i Serra, Joan.  Breu història musical de les Illes Balears.Palma, 
Col·lecció música núm 1 (Consell de Mallorca), 1989,  pàgs. 26-29 
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alguns d’aquests organistes ja han estat comentats abans, per mor que molts d’ells a més 

d’organistes han estat directors i/o fundadors de corals. 

 

 

1.2.6. La música popular i el folklore 

 

És evident que no pretenim fer un estudi exhaustiu de la música popular i 

folklore de Mallorca, no obstant això, hi dedicam un capítol d’aquest treball a l’estudi 

tècnic de la cançó popular, que podem veure més endavant. Però creiem interessant 

definir i perfilar una mica la nostra música i el folklore populars, comentant les persones 

que de veres i gràcies a elles, varen investigar i treballar incansablement en la 

recol·lecció d’aquestes cançons, i que sense el seu treball, avui hauríem de parlar d’un 

vertader tresor perdut irremeiablement. 

La cançó popular és l’ànima musical del poble, perquè forma part d’ell. És la 

saba que alimenta l’arbre, en aquest cas alimenta la nostra cultura i tradició de poble. 

Hom sap les característiques de la música popular en general, característiques que tots 

els musicòlegs, etnomusicòlegs, investigadors, folkloristes... coneixen prou bé. 

Aquestes són molt simples: la primera es refereix al temps de la cançó, i s’ha dit que 

han d’haver passat més o manco una centúria, perquè una cançó passi a ser popular, o 

sia que el poble l’hagi feta seva; per tant podem veure també la segona característica:  

l’apropiació per part del poble. Així i tot, hi ha casos excepcionals de cançons que han 

tornat populars però que també l’autor ha quedat lligat a la cançó; és el cas de 

“S’Estrella de s’Auba” amb lletra de Marià Aguiló i música de Miquel Tortell i Simó, 

fill il·lustre de Muro. Una altra d’aquestes cançons, és per exemple la citada 

anteriorment “No ni no (vou-veri vou)” d’Honorat Noguera... aquests dos exemples de 
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cançons, les coneix tota Mallorca, perquè com hem dit, formen part del Patrimoni 

Artístic Musical d’aquesta Illa, i s’han convertit ja en  vertaderes cançons populars, tant 

és així que molta gent coneix les cançons, però no recorden ja el seu autor. 

Una tercera, i podríem dir darrera característica de la cançó popular i que també 

ens podria servir de definició, consisteix en què aquesta ha de ser anònima. És evident 

que podem considerar això com una conseqüència de la primera, doncs quan ha passat 

tant de temps, l’autor passa a ser desapercebut, perquè en realitat el poble ha fet seva la 

cançó. Perquè totes aquestes circumstàncies es donin, és necessari que la cançó popular 

sigui viva dins l’esperit del poble o societat, i això vol dir que la cançó és interpretada 

sovint en festes i trobades populars on a més de cantar, es ballen diverses danses 

típiques de les nostres Illes: en els exemples anteriorment citats “Vou veri vou” i 

“Aubada” (o S’Estrella de s’Auba), sens dubte formen part de la música popular que 

continua actual dins la nostra societat, i són interpretades per tot arreu. És possible 

també parlar d’una altra característica, que seria conseqüència de les esmentades abans: 

la tradició popular oral. Tota la música folklòrica i popular defineix la cultura i tots els 

aspectes emocionals d’un poble, i es pot considerar des del punt de vista polític, com a 

un distintiu nacionalista.  

Felip Pedrell al seu “Cancionero Musical Español” defineix al cant com  

“un lenguaje capaz de expresar los sentimientos del hombre... esta música 

natural es la que ha permanecido y permanece siempre a través de los tiempos y se ha 

diferenciado de la otra música artificial, la natural se  ha reducido a una serie de leyes de 

un arte libre y no impuesto por fatalidades estéticas por el genio del individuo. La célula 

generadora de la música artificial, es la canción natural, es la que no ha requerido del 

hombre más que el alma en gracia y los incentivos del hombre para cantarla... esta 

música natural que ha nacido del pueblo y es reflejo del pueblo y de una raza, y que ha 
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permanecido a lo largo de los siglos en pie, ajena a toda preocupación es lo que 

llamamos canto popular”143.  

Per això es pot parlar de la funcionalitat de la música popular en general i de la 

cançó popular específicament. Tots els pobles han cantat per alguna raó; basta recordar 

un refrany molt popular castellà que diu “quien canta su mal espanta”. Les raons per les 

quals l’home ha fet música al llarg del temps són moltes i molt diverses: alleugerir la 

feina (podem recordar per exemple el pagès a les feines del camp, el ferrer, el fuster, el 

sabater... els esclaus quan remaven a les galeres, els remers del Volga, ...), també 

l’efecte terapèutic de la música popular tal com ho descriu Josep Crivillé i Bargalló144, i 

d’altres, com el simbolisme, la màgia, lluitar contra la bruixeria, el curanderisme... 

sense oblidar la cançó popular religiosa tant difosa a Espanya en general i també a les 

Illes Balears.  

Podem dir que algunes d’aquestes cançons religioses que tenen autor conegut, el 

poble les considerava ja populars perquè les ha mantingut vives durant molts d’anys 

fent-les seves; moltes d’aquestes cançons les podem trobar recollides al “Cancionero 

Religioso”145 que es va difondre per totes les parròquies de les Illes, i fou publicat l’any 

1955 molt abans del cançoner religiós del Pare Martorell que després comentarem, i que 

fou escrit ja en la nostra llengua degut al Concili Vaticà II que va permetre la substitució 

de la llengua llatina, que havia estat fins aleshores la llengua oficial de l’església. El 

cançoner religiós de Bernat Julià té una importància considerable, perquè és el recull de 

les cançons que estaven disperses per tot arreu. 

                                                           
143 Pedrell, Felipe. Cancionero musical popular español, vol.1 (2ª edición). Barcelona, Ed. Boileau, pàgs. 
2 i 3 
144 Crivillé i Bargalló. “Historia de la música española, vol. 7, El folklore musical”. Madrid, Alianza 
Editorial, 1983, pàgs. 81-87 
145 Julià i Rosseló, Bernat. “Cantoral Religioso”. Palma, Diòcesi de Mallorca, 1955. 



99 
 

Per aquest motiu hem cregut interessant fer un comentari més ample d’aquest 

llibre de “Cantos religiosos” de Bernat Julià146.  

Sens dubte el repertori que conté aquest “Cantoral” va condicionar la música 

popular religiosa des de l’any 1955 fins el Concili Vaticà II que va començar amb el 

Papa Joan XXIII (que fou l’impulsor i creador) l’any 1962, encara que ell ja l’havia 

anunciat l’any 1959, i que a l’any 1963 el va continuar el seu successor el Papa Pau VI 

que l’acabà l’any 1965147 i 148 1966. Però aquest condicionament de la música popular 

religiosa de Mallorca va arribar encara més enllà, ja que l’any 1981 se presentà la 

primera edició del “Cantoral Església de Mallorca”, que és un recull de diversos 

compositors (entre ells el P. Antoni Martorell) de tot el que es canta a Mallorca després 

del Concili Vaticà II;149 i a l’any següent surt la publicació per part del Pare Antoni 

Martorell dels “Himnes” i “Balades Evangèliques”, i sobretot l’any 1990 en què surt 

publicat el recull de cants religiosos intitulat “Celebrem el Senyor”, per tant Mallorca 

abans de 1981, seguia utilitzant per tot arreu el “Cantoral Religioso” de Bernat Julià. 

Això tampoc vol dir que a partir de la publicació del “Celebrem el Senyor” d’Antoni 

Martorell l’any 1990 es deixàs d’emprar aquest “Cantoral” de Bernat Julià, sinó que ha 

seguit essent un complement de la cançó religiosa, doncs el cançoner religiós 

“Celebrem el Senyor” va tardar una sèrie d’anys en implantar-se a totes les parròquies 

de Mallorca. Sens dubte avui el repertori que conté aquest cançoner del Pare Martorell, 

                                                           
146Aquest cançoner fou  imprès als “Talleres Gráficos Ordorica”, Muelle de la Merced, 3, 3º de Bilbao. 
Consten com era natural en aquell moment, el “Nihil obstat: El Censor, Dr. Francisco Esteve 
(Canónigo)”; també “Imprímase: Juan, Obispo de Mallorca, Palma, 8 de febrero de 1955”, i igualment 
consta a l’encapçalament del llibre “Por Mandato de S. E. R.: Sebastián Gayá Riera, Canciller-
Secretario”. A continuació l’autor (Bernat Julià) hi escriu una dedicatòria que citam a continuació: “Al 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de Mallorca, promotor de una amplia restauración musical de la Diócesis, 
expresión de la cual es este Cantoral Religioso, preparado por su encargo y publicado con su bendición y 
aliento”. Així doncs d’aquesta dedicació del mateix autor, deduïm que aquest treball fou un encàrrec del 
propi Bisbe de Mallorca.  
 
147 PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 12. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995, pàg. 245 
148 Vegeu també: Moll, Xavier. Els cants del propi de la missa. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 2006 
149 Cantoral Església de Mallorca. Palma, Comissió diocesana de Música de Mallorca, Ed. 5ª, 2000 
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és el més conegut i practicat a tota la Diòcesi de Mallorca. El “Cantoral Religioso” de 

Mn. Bernat Julià que fou Mestre de Capella de la Seu de Mallorca, a més d’acostar una 

eina a les comunitats religioses de l’illa, va ser una font d’informació musical important, 

que encara ara avui, molts de cantaires, directors de cors, organistes... acudeixen a 

aquest llibre per practicar o llegir la seva música. 

Al pròleg que hi ha a la introducció del llibre, s’hi reflecteix tot el que estem 

comentant:  

“No son pocas, ciertamente, las dificultades que semejantes recopilaciones 

llevan consigo. Un sólido criterio litúrgico y artístico debe presidirlas, sin extremar con 

demasiada rigidez las inevitables exigencias depuradoras propias de una antología o 

selección. Lo selecto se dirige exclusivamente a minorías provistas de cierta base 

técnica. Lo popular tiene que adaptarse a lo que el pueblo puede comprender y asimilar. 

Sin mengua, naturalmente, de la dignidad y bondad de formas que la música sagrada 

exige doblemente, por ser arte y por ser voz de santidad... El joven y animoso Maestro 

de Capilla de nuestra Catedral ha seguido con mano experta tales normas. En el aspecto 

artístico, su excelente trabajo merece el más sincero elogio...”  

Aquest pròleg està signat pel gran músic i compositor ja comentat Mn. Joan 

Maria Thomàs, el dia 22 de novembre de 1953150.    

El cançoner religiós està organitzat  en una primera part que comprèn tipus de 

cançons, segons l’època de l’any litúrgic (Nadal, Pasqua, Vísperes de Festes...) i 

l’ordinari de la Missa: Entrada (cants d’entrada en llatí com “Asperges me, Vidi 

aquam”, després diverses misses gregorianes (Fons bonitátis, De Angelis, Cum Júbilo, 

Orbis factor, De adviento y Cuaresma, Misa breve), diversos Credos, Benedictus... i 

l’Ofici de Difunts que comprèn les diverses parts així com la Missa de Réquiem... 

                                                           
150 Julià, Bernat. “Cantoral Religioso”. Palma, Diòcesi de Mallorca, 1955, “Prólogo” 
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també s’inclouen les Parts de l’Ofici Diví (vespres, completes, antífones...) fent 

referència quasi exclusivament a música gregoriana151.  

Aquesta organització de les cançons és molt completa i pràctica, tal com diu 

Miguel A. Palacios Garoz quan comenta la classificació de la música popular al seu 

estudi de la música popular castellana i lleonesa, citant textualment: “Federico Olmeda 

ofrece en su Cancionero publicado en 1903 una clasificación muy completa y coherente, 

teniendo en cuenta no sólo factores estrictamente musicales (por ejemplo, la distinción 

que hace entre bailes vocales e instrumentales), sino también el uso o la función que 

desempeñan los cantos (romeros, coreográficos, religiosos)...”152 Per tant Mn. Julià 

segueix el criteri que defensa Miguel A.Palacios abans comentat, i en fa una ordenació 

lògica i pràctica més que tècnica, tenint present moltes vegades la formació tan sols 

bàsica dels organistes, directors de cors i cantaires de les parròquies de Mallorca. 
Moltes d’aquestes cançons són d’autors coneguts, però n’hi ha moltes d’altres que es 

desconeix l’autor, però les populars i d’autors que hi ha en castellà i català, eren 

cançons que es cantaven durant l’entrada, l’ofertori, la comunió i el final de la litúrgia 

                                                           
151 Resumint, podem dir que aquesta primera part que l’autor anomena “Funciones Litúrgicas”, la 
subdivideix en “a) Ordinario de la Misa – b) Oficio de Exequias – c) Partes del Oficio Divino”. Per això 
inclou una guia completíssima del cant gregorià i religiós que es cantava sobretot abans del Concili 
Vaticà II, és a dir abans de que entràs la llengua vernàcula a la litúrgia de l’església. Encara que després 
es va continuar cantant un bon grapat d’aquestes cançons o salms en gregorià. La segona part está 
dedicada als cants religiosos, organitzats aquests segons a qui van dedicats, així trobam “A la Santísima 
Trinidad – Al Espíritu Santo – Al Santísimo Sacramento (en latín): a) Exposición, procesió y reserva – b) 
Motetes (en castellano)... (en mallorquín)... c) Estación al Santísimo – Al Sagrado Corazón (en latín)... 
(en castellano)... (en mallorquín)... A los Sagrados Corazones – A Cristo Rey - Al Niño Jesús (En latín)... 
(en castellano)... (En mallorquín)... A la Santísima Virgen (en latín)... (en castellano: a) Devociones 
marianas: A la Virgen del Pilar – A la Virgen de Lourdes – A la Virgen de Fátima – A la Virgen de Lluch 
– El Santo Rosario – b) Motetes: 1. A coro.- 2. A voces.- c) Despedidas) – (en mallorquín: a) Devociones 
marianas: A la Virgen de Lluch – A la Virgen de la Salud – A la Virgen de San Salvador – Rosario – b) 
Motetes – A San José – Al Papa – Al Obispo – A la Parroquia – Al sacerdocio – Cantos de caridad – 
Cantos misionales – Himnos de Acción Católica) – Cantos de penitencia: en latín – en castellano – en 
mallorquín: Acción de gracias – Cantos catequísticos para el acto del Catesimo – Otros canticos – Misa 
escolar melodiada – Canto de las Letanías – En latín y castellano – Varios – Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria”. 
 
152 Palacios Garoz, Miguel Angel. “Introducción a la música popular castellana y leonesa”. Segovia, 
Edició Junta de Castilla y León – Excmo. Ayuntamiento de Segovia, 1984, pàg. 59 
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de l’Eucaristia, a més d’altres funcions litúrgiques. Per això creiem en la importància 

d’aquest cançoner, que encara que sigui solament religiós, també ens dóna a conèixer 

una part de la música popular que era i és viva dins la nostra societat. Bernat Julià al 

mateix índex identifica les cançons populars, citant-les com a tal. És a la segona part 

“Segunda Parte: Cantos Religiosos” on hi trobam aquest bon grapat de cançons 

populars que val la pena comentar: a les cançons dedicades “A la Santísima Trinidad” hi 

trobam dues cançons populars, la primera anomenada “Trisagio angélico” que és 

bàsicament una tonada que podríem dir que prové dels recitats o fabordons gregorians. 

Concretament la podem circumscriure dins el mode Tritus Auténticus gregorià amb el si 

bemoll. La cançó en concret està en la tonalitat de Fa Major. L’altra cançó titulada 

“Ven, Espíritu Santo” també la podríem classificar igual que l’anterior, encara que en 

aquest cas no imita el cant gregorià, i per tant no prové de cap recitat ni fabordó. Quan 

parlam d’aquest mode Tritus Auténticus amb el si bemoll, podem traslladar aquesta 

escala a l’escala del nostre Mode Major; aquesta cançó idò està en la tonalitat de Re 

Major.  

A l’apartat dedicat al “Santísimo Sacramento” hi trobam  les cançons en castellà, 

de les quals quatre  són populars, “Cantemos todos” que també està en la tonalitat de Re 

Major (la podem classificar també com a Tritus Auténticus amb el si bemoll), “Yo 

quiero amaros” que la podem classificar igual que l’anterior i també està en la mateixa 

tonalitat. L’altra cançó és “Te adoramos” que està en Fa Major i pertany per tant al 

mateix mode comentat. La darrera és “Hostia pura” que està en Fa Major i pertany al 

mateix mode Tritus encara que la podríem considerar Plagal. Hi ha després una melodia 

catalana en la mateixa tonalitat que és popular. En mallorquí hi trobam l’equivalent a 

“Cantemos todos” en castellà i que la traducció al català és “Cristians de tot el món”. 
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Dedicades “Al Sagrado Corazón”, hi trobam en castellà “Jesús amoroso” que 

està en la tonalitat de Mi bemoll Major (Tritus Auténticus). 

“A los Sagrados Corazones” hi ha una cançó en mallorquí com expressa Bernat 

Julià, que es titula “Corona d’or” i està en la tonalitat de Do Major (Tritus Auténticus) 

havent-hi una petita modulació a l’estrofa “Jesús manso”, el que demostra que és més 

recent. La tornada està escrita a dues veus fàcilment cantables, perquè l’harmonització 

popular és per veus paral·leles en terceres. De totes maneres, aquesta “Corona d’or” és 

una de les més cantades.  

“A Cristo Rey” hi trobam dues cançons, la primera “Cristo vence” està en Re 

Major (Tritus Autént.) i la segona “Que viva mi Cristo” en Sol Major (Tritus Plagalis). 

Dedicades “Al Niño Jesús” n’hi ha una sèrie que moltes d’elles són nadales. La 

primera que podem veure és el famós “Adeste, fidéles” que és un cant popular 

universal, cantat arreu del món. Està en la tonalitat de Si bemoll Major (Tritus Plagalis) 

i tal com diu l’autor es pot cantar a una o a tres veus, doncs hi figura l’harmonització 

popular a tres veus. La segona cançó que és també una nadala popular és “Campana 

sobre campana” coneguda a tot l’Estat. Està en la tonalitat de Mi Major i pertany 

podríem dir al mateix mode comentat (Tritus Plagalis). La tercera cançó és també una 

altra nadala molt coneguda “Dime, Niño” tal volta més interessant des del punt de vista 

tonal, ja que encara que podríem dir que es troba en la tonalitat de Do Major, la podríem 

classificar igualment com a Deuterus Plagalis. L’altra cançó “Madre, en la puerta” la 

podríem considerar dins el mode Protus Plagalis tenint en compte que des del punt de 

vista tonal hom la classificaria com a tonalitat de Sol menor, encara que el fa sostingut 

si es convertís en becaire, entraria dins el mode esmentat, que per cert, quan es canta 

aquesta nota fa a l’octava aguda és natural, la qual cosa encara podria demostrar més la 

raó d’incloure-la dins aquest mode. La que segueix és “Mientras duerme” que podria ser 
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també Tritus Plagalis (Fa Major).  “Oh dulce Belén” que és popular basca, també està 

en Fa Major (Tritus Plagalis) i encara que per tant podríem dir que pertany a la tonalitat 

del mode major actual, té un cert caire de melodia molt antiga. Les altres dues cançons 

que segueixen “Pastores venid” i “Vamos pastores” estan en la tonalitat de Fa menor, 

(les podríem incloure dins el mode representatiu de la nostra tonalitat actual del mode 

menor, que seria equivalent al mode gregorià Protus Plagalis però alterant el setè grau). 

A continuació trobam una melodia popular, encara que l’autor no l’hi tracta, però no té 

el nom del compositor, i per aquest motiu i perquè  a més es canta per tot arreu, sens 

dubte és popular. Ens referim al cant de l’Àngel a la Nit de Nadal (les matines) “Qué 

ocurre, pastores”, on hi ha una sèrie d’estrofes que canta l’àngel (nin o nina) i la tornada 

és cantada pel poble (està en la tonalitat de Sol menor equivalent al Protus Plagalis amb 

el setè grau alterat). 

La cançó que segueix, és un cant especial que també forma part de la celebració 

de les matines a la Nit de Nadal i que s’ha analitzat i escrit amb tanta cura al llarg del 

segle XX i XXI per diversos musicòlegs, escriptors... ens referim, sens dubte al “Cant 

de la Sibil·la”. Tal com diu Antoni Noguera fent referència a la popularitat del cant de la 

sibil·la i dubtant d’incloure-la com a cant culte o popular: “En rigor no debiera figurar el 

Canto de la Sibila en el número de los populares; pero no hemos vacilado en incluirlo 

aquí por estar arraigadísima en los mallorquines la costumbre de acudir la noche de 

Navidad a los templos donde se representa aquella”153. Aquest cant procedeix de 

l’antiguitat, per tant el seu origen formaria part de l’herència grega pagana, la famosa 

sibil·la Eritrea, sense oblidar que els versos llatins que cantava la sibil·la (avui en català 

antic) a l’edat mitjana, formen part del sermó “Contra Judaeos, Paganos et Arianos” 

subtitulat “Sermo de symbolo” que alguns varen atribuir a Sant Agustí. En aquest sermó 

                                                           
153 Noguera, Antoni. “Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares de la isla de Mallorca”. 
Palma, Tous editor, 1893, pàg. 46 
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es fa referència a la vinguda del Messies pels profetes Isaies, Jeremies, Daniel, Moisés, 

David... També al Monestir de Sant Marcial de Limoges hi ha constància del cant de la 

sibil·la al segle X, amb una tornada i estrofes alternades (“Iudicii signum”), i al segle 

XII el sermó esmentat abans constituïa el cant de la sibil·la, amb els versets llegits o 

cantats a les matines de Nadal. Aquest fet es va estendre a França, Catalunya i també a 

algun lloc d’Itàlia.  

El fet de la popularitat del cant de la sibil·la a Mallorca, ha estat la continuació 

des de l’antiguitat d’aquest cant a les matines de Nadal, exceptuant algunes 

prohibicions: la de 1572 feta pel bisbe Arnedo i que va durar fins l’any 1575 degut a la  

pressió del poble i la va autoritzar de bell nou el nou bisbe Joan Vich, i la de l’any 1666 

que la va prohibir pels abusos que es feien en la seva representació; la prohibició la va 

manar el mateix bisbe havent fet la petició la Inquisició. El personatge en qüestió no va 

perdre popularitat, abans al contrari, la pressió una altra vegada va fer que l’arquebisbe 

Pedro de Alagón, l’any 1692 promulgués unes lleis sinodals que anul·laven l’ordre de 

1666154. A la península, i també a Catalunya, es va interrompre aquesta tradició al segle 

XVI com a conseqüència del Concili de Trento, però Mallorca, essent una illa i 

distanciada de la resta de l’Estat, va continuar amb la tradició. 

La font documental més important del Cant de la Sibil·la que tenim a Mallorca 

procedeix del manuscrit amb text i música (mutilat en part) del monestir de la 

Concepció i que està en notació gregoriana i és de finals del segle XIV o principis del 

XV i actualment es conserva a la Seu de Palma. Evidentment el text és en llatí, per tant 

és diferent de l’actual, i la música no té res a veure amb el que es canta avui. El cant de 

la Sibil·la que es canta avui a Mallorca, el trobam a diversos indrets com “Die 

Balearen. In wort und Bild geschildert zweiter band die eigentlichen Balearen” (1871) 

                                                           
154 Gómez Muntané, Maricarmen. “El Canto de la Sibila II (Catalunya y Baleares). Madrid, Editorial 
Alpuerto, 1997, pàgs. 33 i 34 
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que estableix un fort paral·lelisme amb la transcripció que Bartomeu Torres va incloure 

en l’”Album musical de compositores mallorquines”, segurament anterior a la de 

l’Arxiduc, perquè la pren d’un autògraf de Joaquín Sancho. També Antoni Noguera la 

transcriu a l’obra ja citada “Memoria de los cantos, bailes y tocatas populares de la Isla 

de Mallorca” (1893). Aquesta versió és la que reprodueix Felip Pedrell155. Igualment és 

necessari citar el Cançoner musical de Mallorca de Josep Massot i Planes (1984) i Nadal  

a Mallorca (1968) editat per la Comissió de Litúrgia de Mallorca.  

En el primer, a la pàgina 327 hi trobam el primer model de la sibil·la 

mallorquina que juntament amb la segona versió, (números 242 i 243), són molt 

semblants, tan sols petites diferències que podríem dir d’ornamentació, a més de la 

diferència que actua com a preparació a la segona versió a l’estrofa darrera “Humil 

Verge”. També Massot diu que aquesta segona versió és mes popularitzada que la 

primera. La tercera versió és la que Josep Massot anomena versió “cantada al santuari 

de Lluc i a alguns pobles. L’incloc precisament per les seves variants, que com s’hi veu 

a totes, són accidentals, ja que mai no es perd la idea mare, diguem-ho així, de bella 

melodia. Aquestes variants poden procedir o bé del caprici o del gust del mestre que les 

ha ensenyades o de l’executant, o bé per corrupció, pel fet de ser apreses de viva veu i 

per tradició”156. La darrera versió que porta el número 245 és la que antigament 

cantaven a Felanitx, segons el propi Massot, i realment és la que es presenta molt 

diferent de les altres versions, no ja per diferències d’ornamentació a la melodia, sinó 

per diferències substancials en la pròpia melodia canviant cèl·lules melòdiques en 

comparació a les altres versions, encara que sense perdre la idea musical de la mare, tal 

com expressa l’autor. 

                                                           
155 Vicens, Francesc. “El Cant de la Sibil·la a Mallorca”. Palma, Edicions Documenta Balear, pàgs. 30 i 
31 
156 Massot i Planes, Josep. “Cançoner de Mallorca”. Palma de Mallorca, edita Caixa de Balears “Sa 
Nostra”, 1984, pàg. 330 
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És interessant una reflexió que Josep Massot en fa de la sibil·la i que pròpiament 

no té que veure amb ella, sinó de com es canta la sibil·la. A més de fer una descripció 

senzilla de l’origen i de la pròpia figura de la persona que interpreta aquest cant 

(vestimenta i tot el que porta), diu “Canta amb interludis d’orgue totes      les estrofes, 

com veureu més avall”157. També ho torna repetir “Hom canta successivament totes les 

estrofes següents, segons la melodia anterior, amb interludis d’orgue...”158.  Encara 

torna insistir en aquest fet de cantar la sibil·la amb interludis d’orgue entre les estrofes. 

A l’Edició de “Nadal a Mallorca” feta per la Comissió de la Litúrgia de Mallorca 

l’any 1968, hi trobam les mateixes versions que al cançoner de Massot, tot i que les 

transcripcions són diferents. Però la darrera versió és la mateixa que en el cançoner de 

Massot, per tant és la versió diferent de les altres i que en aquest cas a Nadal a Mallorca, 

a la pàgina 23 hi consta amb el número IV i la circumscriu a la Parròquia de Campos en 

lloc de la de Felanitx en el cançoner de Massot159.  

Continuant amb el “Cantoral Religioso” de Bernat Julià, com ja hem comentat 

abans, també inclou en aquest cas, dues transcripcions de la sibil·la i que l’autor 

l’assenyala amb els números 95 i 96 (“Sibila Mallorquina”)160.  Per comparança amb les 

transcripcions del “Cançoner de Mallorca” de Massot, la versió segona de Massot és la 

que coincideix quasi totalment amb la primera versió de Bernat Julià (número 95), on 

ambdós fan referència a la darrera estrofa (Humil Verge) que té una preparació 

melòdica especial. La segona i darrera transcripció de Bernat Julià (número 96) és la 

que hem descrit com la més diferent tant al Cançoner de Mallorca com a l’Edició de 

Nadal a Mallorca i que en el cas del “Cantoral Religioso” no hi figura on es canta 

aquesta versió de la sibil·la.. 

                                                           
157 Ibidem, pàg. 327 
158 Ibidem, pàg. 328 
159 Nadal a Mallorca. Mallorca, Edicions de la Comissió de Litúrgia, 1968, pàgs. 21-24 
160 Julià, Bernat. “Cantoral Religioso”. Palma, Diòcesi de Mallorca, 1955, pàgs. 205 i 206 
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El més interessant de la sibil·la és el cert gust oriental de les transcripcions que 

hem comentat, i que és evident que hom pot pensar en bon encert que ha rebut 

influències que provenen del món musulmà que hi havia a Mallorca abans del Rei 

Jaume I, i que per tant, pot tenir l’origen en la influència d’aquest poble que vivia a 

Mallorca fins al segle XIII amb la conquesta, però també pot tenir influències en el 

“cante hondo” que a la vegada també ha tengut la influència musulmana amb la 

població que va ocupar Andalusia, tal com ho estudia Baltasar Samper en la cançó 

popular de les nostres illes i en treu les seves conclusions. Així doncs,  aquesta sibil·la 

que descrivim no té res a veure des del punt de vista melòdic amb  la versió antiga en 

gregorià ni amb les melodies descrites en aquests cantorals i cançoners, tal com ho 

expressa Josep Massot: “La melodia és de pur regust mossàrab. La lletra és presa del 

llibre de poesies del renegat fra Anselm Turmeda, mallorquí del segle XIV...”161 .  

També hem de dir que s’han posat alguns exemples de transcripcions de la 

sibil·la mallorquina, i que en realitat a cada lloc que es canta hi pot haver petites variants 

melòdiques; per aquest motiu solament hem posat les transcripcions que hem cregut 

més importants per la seva història i pels autors que les han transcrites. Així podríem 

dir, com ho fa Josep Massot al seu cançoner, que hi hauria tantes versions de la sibil·la 

com pobles que la canten: “Crec que he donat una mostra de les variants més notables. 

No n’incloc d’altres, perquè més o menys, es redueixen a les mateixes, ja que a cada 

poble varia una mateixa versió accidentalment, com hem dit. Des d’aquest punt de vista, 

hi hauria tantes variants com pobles”162. No obstant això no podem deixar de comentar 

l’origen musical d’aquestes transcripcions que a continuació podem veure, encara que 

aparentment estan influenciades del sistema musical tonal, la qual cosa ens indicaria que 

                                                           
161 Massot i Planes, Josep. “Cançoner de Mallorca”. Palma de Mallorca, Edita: Caixa de Balears “Sa 
Nostra”, 1984, pàg. 327 
162 Ibidem, pàg. 332 
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la seva procedència no va més enllà del segle XVIII. Malgrat tot creiem que això no és 

realment cert, tal com es desprèn de l’anàlisi que en fem a continuació: 

 

 

Segons Josep Massot, en aquesta altra versió que és una mica diferent de la 

melodia anterior i pot ser menys clàssica, però més popularitzada, hem de notar, segueix 
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dient, que la darrera estrofa “Humil Verge” es canta amb una preparació diferent a les 

altres: 

 

 
 
 Transcripció Sibil·la popular de Josep Massot 
 

 

 

 Continuant amb les transcripcions de Josep Massot, totes les sibil·les 

s’interpreten com una cançó amb la tornada “El jorn del judici” solament al principi i al 
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final intercalant entre les estrofes el que podríem anomenar interludis d’orgue que quasi 

sempre són improvisats, perquè no s’han trobat interludis escrits per la sibil·la. Aquesta 

tercera versió és la del Santuari de Lluc, tal volta amb més ornaments que depenen del 

gust de qui la canta o de qui l’ha ensenyada. També es canta a altres indrets de Mallorca 

(la que es canta a la Seu és molt semblant). 
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 Transcripció Sibil·la de Lluc de Josep Massot 

 

 A continuació podem veure la que es canta a Felanitx, segons Josep Massot. Ell 

mateix es queixa que les variants d’aquesta sibil·la poden ser deguts al mal gust que hi 

ha entorn a la moda de canviar els cants populars en general, o també per part de qui 

l’ensenya. Sigui com sigui, el cas és que té unes variants prou pronunciades respecte a 

les altres. 
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Transcripció Sibil·la mallorquina (popular) de Bernat Julià. 
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Continuació de la transcripció de la Sibil·la mallorquina de Bernat Julià, i 

transcripció de la segona Sibil·la, que l’autor no especifica. 
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Continuació de la segona transcripció de la Sibil·la mallorquina de Bernat Julià. 
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El que també podem observar en aquesta segona versió de la transcripció de la 

segona sibil·la de Bernat Julià, és que encara es fa més lluny respecte a la melodia de les 

transcripcions fetes per Josep Massot, incloent la de Felanitx, i les que veurem ara 

d’altres transcripcions fetes per altres músics o compositors... Aquesta darrera versió de 

Julià, que ell la titula “2ª Transcripción”, té un caire més arcaic segons la nostra opinió, 

i per aquest motiu s’assemblaria més a la melodia de la sibil·la gregoriana, és a dir més 

modal, tal com ho és la gregoriana. Una altra que també veurem, és la de Campos que 

igual que la segona versió de Julià, s’acosta més a un altre model melòdic tal volta com 

hem dit més antic i més modal.   
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Aquesta de la pàgina anterior, és la transcripció de la Sibil·la de Lluc per 

Maricarmen Gómez Muntané163. 

La que transcrivim a continuació, coincideix plenament amb la primera versió 

(“1ªTranscripción”) de Bernat Julià, i ha estat publicada per la Comissió Diocesana de la 

Litúrgia164: 

                                                           
163 Gómez Muntané, Maricarmen. “El Canto de la Sibila. Vol. II: Cataluña y Baleares”. Madrid, 
Editorial Alpuerto, 1997, pàg. 108 
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164 Nadal a Mallorca. Mallorca, Edicions de la Comissió de Litúrgia, 1968, pàg. 23 
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A l’igual que les altres, solament es transcriu la introducció “El jorn del judici” 

que podríem anomenar “tornada” i una estrofa, doncs els textos de les altres estrofes 

segueixen la mateixa música, però amb el text corresponent a cada estrofa. El que sol 

variar és l’última (Oh humil Verge…) que com hem vist en alguns casos fa una espècie 

d’introducció a la  melodia de l’estrofa, tal com apunta Josep Massot. 

A continuació vegeu la transcripció de la Sibil·la de Campos de l’edició de la 

Comissió de la Litúrgia de Mallorca, que com hem dit, és diferent a totes les altres 

encara que coincideix amb bona part, amb la línia melòdica de les altres,165 i segueix la 

línia melòdica general de la sibil·la: 

      

  

                                            

                                                           
165 Nadal a Mallorca. Mallorca, Edicions de la Comissió de Litúrgia, 1968, pàgs. 23 i 24 
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Per acabar, transcrivim la sibil·la del Monestir o Convent de la Concepció de 

Palma de Mallorca que data del segle XV que ja hem esmentat, i que encara que la 

transcripció està en grafia musical del nostre segle, l’original està escrita en grafia 

gregoriana. La transcripció està feta per Maricarmen Gómez Muntané. Essent música 

gregoriana, podem veure que està escrita en “Protus Plagalis” (podríem dir a l’actualitat 

que s’assemblaria a la tonalitat de Re menor natural), amb les cadències pròpies del cant 

gregorià. El text pertany a la llengua catalana antiga, per tant no es tracta de llatí com en 

principi podríem pensar. A més, es pot veure que en aquest cas segueix l’esquema d’una 

cançó en forma de ABACADAEA... fins acabar les estrofes. És a dir, que en aquest cas 

segueix clarament l’estructura del “rondó encadenat”, o sigui una sèrie d’estrofes amb 

una tornada intercalada enmig de les estrofes que segueixen la mateixa melodia. També 

ho podem comparar a la resposta que es fa a les estrofes a la forma responsorial del 

gregorià. 

Amb tot això, i comparant aquesta versió de la sibil·la gregoriana amb les altres 

versions que hem comentat, podem veure, (encara que no ho sembli per mor de la gran 

quantitat d’ornamentació a la línia melòdica) que ens acostaríem a aquest darrer model 

com veurem en el comentari que segueix a la transcripció gregoriana166. Un detall que 

resulta evident a l’hora de pensar com s’interpretava aquesta sibil·la gregoriana, és 

conseqüència de la forma responsorial que hem citat abans, de tal manera que no hi ha 

lloc per interludis de l’orgue. D’aquesta manera pensam que l’orgue no faria interludis 

amb la sibil·la, al manco durant el cant de la mateixa. 

 

 

 

                                                           
166 Gómez Muntané, Maricarmen. “El Canto de la Sibila. Vol. II: Cataluña y Baleares”. Madrid, 
Editorial Alpuerto, 1997, pàg. 95 
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Podem acabar dient que totes aquests exemples de transcripcions es redueixen a 

una sibil·la popular, que la podem veure a la primera transcripció de Josep Massot, i 

també a la primera transcripció de Bernat Julià. Després es pot comprovar que la segona 

transcripció de Josep Massot que correspon a la sibil·la de Lluc, també coincideix quasi 

amb exactitud amb la transcripció que publica Maricarmen Gómez Muntané, (just hi ha 

alguns ornaments que no consten a la de Massot). Igualment podem veure les diverses 

sibil·les que són diferents (variants) de la popular, sobretot més que la de Lluc, són la 

tercera transcripció de Josep Massot que ell la identifica amb el poble de Felanitx i que 

no coincideix amb cap altra de les transcripcions o publicacions dels altres cançoners; 

diríem per tant que té una identitat pròpia. En canvi la segona transcripció de Bernat 

Julià coincideix amb la transcripció III feta per la Comissió Diocesana de la Litúrgia de 

Mallorca. En darrer lloc hi trobam una altra variant bastant diferent i que correspon a la 

transcripció IV de la Comissió de la Litúrgia de Mallorca i que atribueix a la Parròquia 

de Campos. 

Tornant a l’origen musical d’aquestes sibil·les que tenen un nucli comú, ens 

podem fixar que aparentment estarien en la tonalitat del mode menor melòdic; així en 

aquestes transcripcions i citant-les per ordre d’exposició estarien les de Josep Massot en 

la tonalitat de La menor melòdica, les de Bernat Julià en Re menor melòdica la primera 

i en Mi menor melòdica la segona. La de Maricarmen Muntané, la de Lluc, estaria en 

Sol menor melòdica, (que per cert, també transcriu la popular que ho fa en Re menor 

melòdica). Les variants de la Comissió de la Litúrgia de Mallorca corresponen la 

primera a la tonalitat de Mi menor melòdica i la segona a Re menor melòdica. Tot això 

aparentment i degut a l’evolució que han sofert totes les variants de la sibil·la al llarg de 

la història. Però sens dubte hi ha un fet important que dona a aquesta bellíssima melodia 

un caire modal que voldria dir que estem parlant ja d’una antiguitat superior al sistema 
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tonal iniciat entorn al floriment de la polifonia i que ja hem comentat. Així podem veure 

que a totes les transcripcions de la sibil·la popular mallorquina i també a la de Lluc, 

coincideixen a la mateixa frase la cadència que segons el nostre criteri ens dóna la 

justificació per dir que pertany al mode gregorià segon (plagal) que inclou les notes la,- 

si,- do – re – mi – fa – sol – la – si – do’- re’ i que la nota d’inici d’aquest mode segon 

és el la, i la nota dominant és el fa. Es pot veure, doncs en aquesta frase de la primera 

estrofa de la sibil·la que diu “ a jut-jar....” i en aquest melisma de la síl·laba “ar”, 

concretament a la darrera nota; és aquí que hi trobam el do natural que en el cas de les 

transcripcions en re, correspon al grau de do del segon mode gregorià quedant clarament 

una escala hexatònica  que correspondria a do-re-mi-fa-sol-la essent, però el re i el la les 

notes característiques del mode primer que també és en re. També es pot comprovar en 

el fa sostingut que segueixen la majoria de transcripcions a la síl·laba “Déu” que fa una 

cadència damunt aquesta nota esmentada, en canvi la de Lluc que la trobam transcrita 

en Sol menor, el fa sostingut correspondria al si natural i no hi ha el si natural sinó que 

és bemoll, diferenciant-se així de les altres, i donant un altre signe de caire modal. 

Podem comprovar tot això en els exemples que transcrivim a continuació: 

 

 

 

 En aquesta versió que està en Re menor, observam que el fa sostingut i el do 

natural als que hem fet referència i que estan assenyalats a la figura. Les altres versions 
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de Josep Massot que estan en La menor, aquestes notes corresponent al do sostingut i 

sol natural respectivament: 

 

A la sibil·la de Lluc podem veure a l’exemple següent com el caire modal és més 

característic a la síl·laba “Déu”, que aquí correspon al si bemoll, (perquè la transcripció 

està feta en Sol  menor); aquesta nota hauria de ser si natural respecte a la comparació 

del primer exemple que està en Re menor que correspon a la nota fa sostingut, essent la 

nota do sostingut a l’exemple anterior (La menor) de Massot. Per aquest motiu la de 

Lluc conserva dues diferències que s’acosten més al caire modal com ja hem comentat. 

Aquesta seria la justificació del caire modal de la tonada de la sibil·la i que per 

aquest motiu, clarament podem apostar que es tracta d’una melodia molt antiga, i que ha 

anat evolucionant i per això hi ha afegit ornaments que tal volta tenen el seu origen en 

reminiscències mossàrabs tal com ho podem trobar també sobretot, a les cançons 

populars mallorquines de feines del camp i que s’analitzen amb més detall al capítol 

número 3: “Les característiques tècniques de la música popular mallorquina” i que com 

hem vist Baltasar Samper ha analitzat en profunditat al seu llibre. És a dir, si despullam 

el cant de la sibil·la de tota ornamentació, ens trobaríem pràcticament davant la sibil·la 

gregoriana. 

Continuant amb l’anàlisi de les cançons populars del llibre de Bernat Julià 

“Cantos Religiosos”, hi trobam una cançó que encara que l’autor no la classifica com a 

popular, hem de dir que l’autor és desconegut i per aquest motiu podríem incloure-la 
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com a popular. Es tracta de la cançó “Entonem les más gojoses, 2v . y solo” que està en 

la tonalitat de Sol Major (Tritus Plagalis). També una altra cançó de Nadal que en 

aquest cas hi figura l’autor com a M. Rosselló, podríem dir que ja s’ha popularitzat. Es 

tracta de la cançó “Hi ha neu, a coro y 2 v.” que està en la tonalitat de Sol Major (Tritus 

Auténticus) amb una petita modulació a Re Major. 

A les cançons dedicades “A la Santísima Virgen”, en llatí hi ha una cançó 

popular que es diu “Maria coelitum” que està en la tonalitat de Fa Major i encara que 

comença amb la nota do, podríem dir que és (Tritus Auténticus). També està traduïda al 

castellà. La segona cançó és “O Sanctíssima, a 2 v.”, l’autor la tracta com a una melodia 

antiga, però és una cançó popular religiosa molt coneguda, i pensam que és popular 

europea o de procedència italiana, doncs en aquest país, també és molt popular. Està en 

la tonalitat de Re Major (Tritus Auténticus) i traduïda al castellà. L’altra cançó que hi 

trobam també la tracta com a melodia antiga, (pel mateix que hem dit abans es pot dir 

que és una cançó popular religiosa). Està en la tonalitat de Si bemoll Major (Tritus 

Plagalis) i totalment en llatí; el seu títol és “Salve Regina coelitum, a 2 v”. L’última 

cançó dins aquest apartat en llatí, és “Tota pulchra” que aparentment sembla una 

melodia gregoriana, doncs està en llatí i també en castellà i català. Bernat Julià la 

classifica com a “melodia franciscana” i està en la tonalitat de Re menor (natural) pel 

que podem dir que es tracta del primer mode (Protus Auténticus). 

Seguint amb les cançons dedicades a la Mare de Déu, hi trobam les que l’autor 

les classifica en castellà, i dins aquestes les organitza, segons a quina “Verge” van 

dirigides, així hi trobam una cançó popular a la “Virgen de Lourdes” que és “Del cielo 

ha bajado” i que està en la tonalitat de Fa Major (Tritus Plagalis) i dues a la “Virgen de 

Fátima” que són “Paraje de Iria” que està en Sol Major (Tritus Plagalis) i amb una certa 

semblança a la dedicada a la Mare de Déu de Lourdes, i una altra que es diu “Primeros 
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sábados” i que encara que no és tractada com a popular, sens dubte l’hi podem 

considerar. Aquesta darrera, que presenta l’aspecte tonal amb la tonalitat de Do Major,  

principalment a la primera frase, la podríem considerar pertanyent al mode “Deuterus 

Plagalis”. 

Capítol a part es pot considerar les cançons dedicades a la Mare de Déu de 

Lluch, i que representen la fe de tot un poble que any rere any ha anat pujant al Santuari 

de Lluc per donar culte a la Patrona de Mallorca, cantant juntament amb els blavets de 

l’Escolania de Lluch un conjunt de cançons que encara que quasi la gran majoria es 

coneix l’autor s’han anat popularitzant, i moltes d’elles tenen ja més d’una centúria; per 

aquest motiu podríem dir que han tornat populars. Dins aquest grup hi trobam l’Himne 

de Lluch “Dins el cor de la muntanya”, “Puig de Déu”... però tornant al llibre o 

cançoner de Julià, hi trobam tal volta la més representativa de la Mare de Déu de Lluch: 

“Mallorca ditxosa” que hi consta l’autor A. Vicens. És, sens dubte una de les que més 

s’han popularitzat de Lluch, perquè totes les peregrinacions de pelegrins que pujaven i 

pugen al Monestir de la Mare de Déu, han cantat aquesta tonada tan bella i senzilla. 

Dedicades al “Santo Rosario” n’hi ha una titulada “Trisagio mariano, a 1 y 2 

v.” que està en la tonalitat de Fa Major (Tritus Plagalis) i també traduïda al català. Dins 

“motetes” hi trobam “Déjame, Madre!” i tendria la forma de A-B-A o sigui una estrofa 

enmig de les tornades. Encara que tota la cançó podríem dir que està en la tonalitat de 

La menor (melòdica), la tornada presenta una semblança amb el mode “Deuterus 

Plagalis”. Una altra cançó que hi trobam és “Eres más pura” que té igualment la forma 

A-B-A i està en Sol menor (melòdica). La cançó popular que segueix amb aquest ordre 

és “Oh María, Madre mía” que està traduïda al català i que a Mallorca es coneix més en 

català. Es tracta tal volta d’una de les cançons religioses més conegudes; això vol dir 

que quasi tothom l’ha cantada, i per tant és una de les més populars. Té la forma A-B-A 
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(tornada-estrofa-tornada) i està en Fa Major (Tritus Plagalis). Segueix  “Oh Virgen 

sacrosanta” que també la podem considerar popular i està en la tonalitat de Re menor 

(natural) i sense por a equivocar-nos la situaríem dins el mode Protus Plagalis, perquè 

encara que el do greu a la primera frase musical és sostingut, quasi segur que abans era 

natural i per aquest motiu entraria de ple dins el mode abans esmentat. “Sálvame, 

Virgen María” és una cançó popular que estaria en la tonalitat de Sol menor (natural) 

amb un cert parescut en algunes frases amb el mode Deuterus. A continuació venen 

dues cançons que tenen el mateix text i que es canten en el mes dedicat a “Maria” que és 

el mes de maig, es tracta de “Venid y vamos todos” també molt popular i coneguda per 

tot arreu, i que després es va traduir al català.  

La primera versió té la forma de A-B-A (tornada-estrofa-tornada) i està en la 

tonalitat de Si bemoll Major (Tritus Plagalis) i la segona té la forma de A-B-C-B on A i 

C són cantats per tot el cor i B és canta per un o una solista. Hi trobam també una cançó 

popular basca titulada “Salve, Estrella Clara” que té un àmbit d’un hexacord (sol- mi 

bemoll’) per tant està en la tonalitat de Sol menor (natural) i consta de A-B-A. Una altra 

cançó popular molt coneguda és, sens dubte “Madre divina” en la tonalitat de Mi bemoll 

Major (Tritus Plagalis) i amb unes petites modulacions cap a Sol menor. A continuació 

segueix “Un día a verla iré” que està en la tonalitat de Mi Major (Tritus Plagalis) i 

comença primer amb l’estrofa i segueix després la tornada (B-A-B-A). A continuació hi 

trobam una mateixa cançó cantada a la “Virgen de la Salud: Himno  “Corona d’or” i a la 

“Virgen de San Salvador: Himno “de Felanitx”, ambdues ja en mallorquí. La mateixa 

melodia musical té textos diferents un per a cada “Verge”. Està en la tonalitat de Fa 

Major (Tritus Plagalis) i és un himne. 

Dedicades a “San José” hi trobam dues cançons populars, la primera diu 

“Bendice, alma mía” (està en castellà) i està en la tonalitat de Re Major (Tritus 
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Auténticus) i en realitat és una tornada (una frase musical curta) que es combina amb 

versets gregorians; i l’altra és en llatí i també està en la tonalitat de Re Major (Tritus 

Auténticus). 

Segueix una cançó popular dedicada “A la Parroquia”. Es tracta d’un himne 

dedicat a les parròquies i es titula “Hogar de las almas”. Està en la tonalitat de Sol 

Major la tornada, i l’estrofa en Re Major (encara que modula cap a Si menor). 

Dedicada als “Cantos misionales” hi trobam “Plegaria de Oriente” que no la 

reconeix com a popular, però és anònima i està en la tonalitat de Sol Major (Tritus 

Plagalis). 

Dins els cants de penitència “Cantos de penitencia” hi trobam en l’apartat de 

castellà i català, una sèrie de cançons populars molt conegudes, tal com hem comentat a 

algunes dedicades a la Mare de Déu. La primera és “Amante Jesús mío” no tan 

popularitzada i està en la tonalitat de Re Major (Tritus Auténticus) i té algunes petites 

modulacions. La segona sembla una aclamació, perquè es tracta d’una frase musical 

molt curta i es titula “Jesús mío, misericordia” i està en la tonalitat de Fa Major (Tritus 

Auténticus). La tercera és una de les més conegudes “Perdona a tu pueblo” i està en la 

tonalitat de Sol menor (melòdica). La quarta és “Perdona, Jesús mío” i està en la 

tonalitat de La menor i té tornada i estrofa. La cinquena és “Perdón, ¡oh Dios mío!” i 

també consta de tornada i estrofa estant la tornada en Sol menor i l’estrofa en Si bemoll 

Major. En català hi trobam una de les més cantades a tot Mallorca: “Miraume amb 

clemència. La forma seria A-B-A on B té una variant a una tercera superior. La cançó 

està en Sol Major (Tritus Plagalis). 

A l’apartat de “Cantos catequísticos. Para el acto del Catecismo” hi ha un 

“Himno de comienzo: Venid a la doctrina” que està en Fa Major (Tritus Plagalis). 

També podem considerar populars als dos següents cants “Canto Intermedio (Si quieres 
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salvarte)” i el “Canto Final (Soy de Cristo)”. El primer està en la tonalitat de Si bemoll 

Major (Tritus Plagalis) i consta de tornada y estrofa (A-B), i el segon està en Fa Major 

(Tritus Plagalis) i a l’igual que l’anterior té tornada “Coro” i estrofa. 

A continuació segueix un apartat on l’autor del llibre hi posa altres cançons que 

no ha pogut catalogar, l’anomena “Otros cánticos”. Dintre d’aquest grup de cançons 

n’hi trobam dues: “Bendito, bendito sea Dios” i “Madrecita de los niños”. La primera 

d’elles està en la tonalitat de Fa Major (Tritus Auténticus) i consta d’una sola frase 

musical; i la segona en Re menor (natural) (Protus Auténticus). 

Dins el grup que Bernat Julià anomena “Varios” hi trobam una cançó que 

realment podríem identificar com a modal, (per aquest motiu és molt possible que 

provengui d’algun cant gregorià), es tracta d’una “Mel. Antigua” com la defineix l’autor 

i es titula “A media noche” i en català “Dins una cova” i afegeix “sobre la melodia del 

Ofilii et filiae” (a tres voces). Això ens confirma el que hem comentat abans, que 

procedeix d’alguna melodia gregoriana. Està en la tonalitat de Sol menor (natural) 

(Protus Plagalis) i segueix fidelment el mode citat. Consta d’una tornada (“Al·leluia”) i 

estrofes. També dins el mateix grup hi ha una cançó anomenada “Volem a Déu” 

(“Corona d’or”, Himno a la Virgen de la Salúd), (“De Felanitx”, Himno a la Virgen de 

San Salvador) i està en la tonalitat de Fa Major (Tritus Plagalis) i  té la forma de tornada 

i estrofa. 

A l’últim apartat dedicat a “Padre Nuestro, Ave María y Gloria” hi trobam una 

Ave Maria anònima i per tant esdevé popularitzada, és la número 11 i està en Mi bemoll 

Major (Tritus Plagalis). 

També trobam cançons religioses populars al cançoner de Josep Massot, que a 

continuació descriurem la seva distribució, perquè hem cregut que després d’haver 

analitzat totes les seves cançons, és imprescindible veure la seva classificació i 
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ordenació. L’agrupació de les cançons que configuren el repertori d’un poble els 

musicòlegs, etnomusicòlegs i estudiosos d’aquest fet ho solen fer per feines, festes, ... 

així a Mallorca, el Cançoner Musical de Mallorca de Massot (sens dubte el més 

complet), l’autor divideix aquest en varies parts167. 

Per això també Massot segueix el criteri de funcionalitat alhora d’organitzar el 

seu Cançoner, i coincideix amb Federico de Olmeda (ja citat abans) que en el seu 

“Cancionero” publicat l’any 1903, fa una classificació coherent i bastant completa com 

podem comprovar168, a l’igual que Felip Pedrell, que en el seu “Cancionero musical 

popular español” el divideix en 4 toms169.  

Pedrell diu que la classificació més fàcil i pràctica i per tant senzilla, serà la que 

mostri la manifestació i acció social del cant. En canvi, segons Miguel Angel Palacios, 

no pareix molt encertada la classificació del cant popular del cançoner de Pedrell en 

“canto popular en la vida doméstica y en la vida pública”, perquè és difícil deslligar el 

cant domèstic del públic. Manuel García Matos, patrocinat per la UNESCO, entre el 

1956 i el 1959, va realitzar la primera gravació en viu del folklore musical espanyol. 

                                                           

167 PRIMERA PART:-Feines del camp a l’aire lliure, -Feines agrícoles sota teulada, -Feines 
complementàries. SEGONA PART: -Balls populars: balls a l’estil del país, anomenats balls de pageses i 
balls de figures. TERCERA PART: -Tocates de Xeremies. QUARTA PART: -Cançons romancesques i 
codolades. CINQUENA PART: -Ximbomba, -Tonades del glosar. SISENA PART: -Cançons profanes 
d’origen religiós, -Cançons religioses populars. SETENA PART: -Cançons de bressol, -Cants infantils. 
VUITENA PART: -Cançons diverses 
168 “Sección 1ª: cantos romeros (no bailables ni religiosos). Ronda, cuna siega, trilla, esquileos linos, 
cáñamos y yesos, epitalamios y varias clases”.- “Sección 2ª: Cantos coreográficos: bailables vocales  (al 
agudo, a lo llano, ruedas, boleros y otras clases), bailables instrumentales (al agudo, a lo llano, ruedas, 
danzas y pasacalles”.- “Sección 3ª: Cantos religiosos: Resurrección, Navidad, misiones y calvarios, a la 
Virgen, Rosario, Rosario de la Aurora, desposorios, varias clases”. 
169 “Tomo I: Canto popular en la vida doméstica: 1- Canciones de cuna. 2 y 3 no hay ejemplos. 4- 
Tonadas de corro o vueltas de rueda. 5- Tonadas de romances: a) religiosos y b) profanos. 6- Canciones: 
a) callejeras y de oficios b) de faenas agrícolas c) faenas agrícolas complementarias. 7- Cantos populares 
de festividades religiosas.- Tomo II: El canto popular en la vida pública: 8- Coplas festivas y típicas de 
costumbres. 9- Danzas y bailes”. 
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Fou catedràtic del Folklore del Real Conservatori de Madrid, i en va fer una 

classificació molt interessant170. 

Aquesta classificació és, segons M. A. Palacios més lògica que la de Pedrell, ja 

que segueix el desenvolupament del cicle vital des del bressol... De fet Miguel Angel 

Palacios fa una classificació que segons ell mateix és una síntesi de la d’Olmeda i de 

Pedrell-Matos, i divideix en cançons i danses. Dins les cançons en fa la divisió en 

profanes i religioses. Tant a les profanes com a les religioses fa la divisió ambdues en 

cicles (vital, de l’any i cicle litúrgic). Pel que fa a les danses també les divideix en 

vocals i instrumentals, que a la vegada les especifica en festives o d’esplai; solament a 

les instrumentals es refereix a rituals o de cerimònia. D’aquesta manera aconsegueix 

una bona, àmplia, lògica i completa classificació de la cançó popular. També Baltasar 

Samper comenta una certa classificació dins l’apartat de cançons de treballs agrícoles 

com ell anomena, i dins aquestes remarcar d’una manera especial les de llaurar, segar i 

batre que segons ell, són les més significatives dels treballs agrícoles de Mallorca171.  

Les cançons que formen el nostre patrimoni cultural musical de les Illes, si 

segueixen vives, passen de generació en generació i per aquest motiu no moren, però si 

es dóna el cas que no s’interpretin, arriben a morir. Així ha succeït al darrer terç del 

segle XX i continua encara a l’actualitat, que hem anat perdent a poc a poc, les nostres 

cançons que formaven part del repertori habitual dels nostres avantpassats. Ells 

cantaven no tan sols a les festes i trobades populars, sinó que també aprenien aquestes 

melodies per entretenir-se a la feina. Per aquest motiu, no solament cantaven les 

cançons que havien après dels seus pares, avis... sinó que a més en creaven d’altres a 

                                                           
170 “I- Canciones de cuna. II- Canciones infantiles. III- Canciones de ronda. IV- Canciones toreras. V- 
Cantiones de trabajo. VI- Canciones de baile. VII- Danzas y bailes rituales. VIII y IX- De otras regiones. 
X- Canciones epitalámicas. XI- Canciones de marzo y mayo. XII- Romances. XIII- Canciones religiosas. 
XIV- De otras regiones. XV- Canciones de carnaval. XVI- Otras canciones”. 
171 Samper, Baltasar. Estudis sobre la cançó popular”. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1994, pàg. 58 
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partir de dites populars... malauradament tot això s’ha anat perdent per mor de l’avanç 

tecnològic que ha facilitat massa el poder gaudir de la música en general. La tecnologia 

va possibilitar la gravació i reproducció per medis àudio-visuals de tot tipus de música, 

així naixeria l’Etnomusicologia. Aleshores l’home no ha tingut la necessitat de cantar 

mentre treballa, perquè hom pot disposar de mecanismes reproductors per escoltar tota 

la música que vol, i per aquest motiu ja no té necessitat de crear o cantar ell mateix per 

gaudir del fet musical. Afortunadament trobam diversos músics i que podríem 

considerar musicòlegs a Mallorca, que varen possibilitar la recol·lecció del nostre 

repertori de música popular i folklòrica que hi havia viva als anys 1950, abans dels 

avanços tècnics àudio-visuals. Entre ells hem de citar autors com Baltasar Samper, que 

com hem dit va contribuir al Cançoner de Catalunya amb l’estudi i recol·lecció de la 

nostra cançó popular, Josep Massot que feu el Cançoner Musical de Mallorca, Andreu 

Estarellas que va publicar “L’essència de Mallorca”, Miquel Julià Prohens i Antoni 

Riera que han publicat dos cançoners de Mallorca... A Menorca hi trobam Dionisio 

Mercadal que també ha publicat un cançoner de música popular menorquina.  

Moltíssimes d’aquestes cançons ja no es canten i s’han perdut, han deixat de 

formar part del poble, perquè ja fa gairebé dues generacions que no han tingut necessitat 

d’haver d’aprendre aquest repertori, i per aquest motiu, bona part del repertori ha mort, 

tan sols ha quedat constància escrita gràcies als músics de les nostres Illes que han 

contribuït al recull del nostre folklore musical. Per aquest motiu és necessari 

conscienciar sobretot als educadors, que a més de la música lleugera i moderna que 

tothom aprèn i escolta; també és necessari fer un esforç per donar a conèixer les nostres 

arrels musicals populars. Aquesta feina s’ha de fer principalment a l’escola, tal com ho 

va implantar Kodaly a Hongria. 
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2. LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA MÚSICA POPULAR      

MALLORQUINA 
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No podem comprendre l’obra del Pare Antoni Martorell sense un estudi previ de 

la nostra cançó popular que ell ha utilitzat d’una manera molt important com a font 

d’inspiració majoritària de la seva composició, per això hem cregut molt convenient 

analitzar la cançó popular de les Illes Balears, tal com ell ho ha fet durant la seva vida i 

aplicant-ho, com hem dit a les seves obres en general. La composició de caire modal de 

bona part de la seva obra és una conseqüència de la inspiració i del perfum de la música 

popular que ha anat impregnant bona part de la seva obra, sobretot els cants litúrgics del 

poble i d’altres obres instrumentals. 

Per aquest motiu, a continuació podem veure aquest breu estudi de la cançó 

popular de les Illes. A més, aquest estudi de la cançó popular de les Illes, és un referent 

en la tasca docent que tot mestre o professor de música, ha de tenir present a l’escola, 

conservatori... Així ho han fet els grans mestres pedagogs musicals que han marcat una 

fita i una mostra didàctica de la cançó popular a l’escola que s’ha estès per tot el món. 

Podem citar com exemples a Zoltán Kodaly (ja esmentat), el compositor i pedagog 

musical hongarès que va crear el seu propi mètode musical basat en el cant popular del 

seu país. Zoltán Kodály va publicar la “Col·lecció de cants escolars” (volums I i II, 

Budapest, 1943) on les bases del seu mètode el constitueixen les cançons folklòriques 

hongareses. L’altra publicació important on també es descobreix la seva nova 

metodologia pel llenguatge musical, és “Bicinia Hungarica”, concretament al volum 
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I172. Després, altres països com Espanya, adaptarien el seu mètode; és el cas del mètode 

del Pare Ireneu Segarra (1917-2005), músic, compositor i director de l’Escolania de 

Montserrat que va crear l’Escola Musical de Pedagogia i que utilitza el seu propi 

mètode Ireneu Segarra173,  que ve a ser el mètode Kodaly adaptat a la llengua catalana, 

amb tot el que suposa de feina de creació, investigació... de la cançó popular catalana 

(països de parla catalana). 

També l’austríac Karl Orff, (ja citat anteriorment), a més de crear un mètode 

musical revolucionari a l’escola, fonamentat en la improvisació amb els instruments de 

placa, (carrillons, metal·lòfons i xilòfons, i dels instruments de percussió de so 

indeterminat), utilitza d’una manera cabdal el llenguatge matern i la cançó popular com 

a recursos en l’aprenentatge del llenguatge musical a l‘escola.174 

És per això que aquest estudi també és necessari pel que fa als futurs mestres 

de l’especialitat d’Educació Musical, doncs és interessant que el coneguin i el 

comprenguin, perquè d’ell es pot extreure algunes conclusions que serviran per entendre 

millor el recurs o l’eina imprescindible en l’Educació Musical  dels nins: la cançó 

popular. La importància d’aquest recurs fonamental pels nous mètodes musicals 

europeus del segle XX, és indiscutible, i així queda palès al mètode d’Educació Musical 

del músic-pedagog Zoltàn Kodaly, i que es va estendre per tot Europa, sobretot quan 

l’any 1964 la Societat Internacional d’Educació Musical va celebrar el seu congrés a 

Budapest. 

 

 

                                                           
172 Korus, Magyar. “Zoltàn Kodály: Bicinia Hungarica I”.  Budapest, Boosey and Hawkes, London, 
1937 
173 Segarra, Ireneu. El meu llibre de música (vuit volums). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, diverses edicions (1983-1993). 
174 Orff, Karl.Orff-Schulwerk. “Adaptación castellana a Latino-América de Guillermo Graetzer”. Buenos 
Aires, Ed. Barry. Vegeu també Orff, Karl. Orff-Schulwerk. “Versión original española basada en la obra 
de Carl Orff y Gunild Keetman. Madrid, Unión Musical Española, 1969 
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2.1. ESTUDI DE LA CANÇÓ POPULAR DE MALLORCA 

 

L’estudi d’aquestes cançons populars mallorquines, segueixen el següent  guió: 

a- Descripció general de la cançó popular. 

b- Resum del recompte i percentatges de l’inici i Final, Final, inici, àmbit i 

escales. 

c- Gràfic de : inici i Final. 

d- Gràfic de: Final. 

e- Gràfic de: inici. 

f- Gràfic de: àmbit. 

g- Gràfic de: escales. 

h- Percentatges: Modes Gregorians. 

i- Gràfic de: Modes Gregorians. 

j- Esquemes de cada cançó: nota Final, inicial i àmbit, modes (I= Protus; II= 

Deuterus; III= Tritus i IV= Tetrardus). 

k- Esquema: anacrusa, tètic, primer accent, i nota Final, Cadències. 

l- Conclusions i percentatges de l’anàlisi melòdica. 

ll- Anàlisi del Text i del Ritme Musical. 

m- Anàlisi de l’Estructura Formal de la Cançó Popular. 

 

a- DESCRIPCIÓ GENERAL: (gràfic 1) 
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A la descripció general hi trobam cada una de les cançons analitzades on hi 

podem veure en primer lloc el número de cançó analitzada que figura a la primera 

casella. Després, a la segona casella hi trobam la “referència”. Aquesta referència indica 

la procedència d’on s’ha analitzat la cançó, és a dir, hi ha dues fonts des les que s’han 

extretes totes les cançons. Aquestes fonts són els cançoners de Josep Massot175 (a la 

Ref. trobam la M amb el número de cançó que figura al cançoner), i el cançoner de Julià 

Prohens176 (a la Ref. hi trobam la J amb el número de cançó que figura a aquest 

cançoner).                                       . 

A la tercera casella hi figura el Títol de la cançó que hi ha al cançoner 

corresponent. 

A la quarta casella hi podem veure el tipus de Mode o Modes que pertany la 

cançó, segons l’anàlisi que n’hem fet. Per tant hi ha: I= Protus, II= Deuterus, III= Tritus, 

IV= Tetrardus). Algunes d’elles pertanyen a dos modes. 

A partir de la casella 5 fins a la 27 hi trobam l’escala de notes, que comença en 

s, (sol,) i que seguirà fins el f (fa) d’una manera diatònica, perquè no hi ha cap cançó 

que comenci ni acabi amb cap nota alterada. A partir del f continuarà cromàticament 

fins el l’ (la’). Totes les cançons han estat transportades a l’escala de Do. 

A les caselles que es refereixen a aquestes notes hi trobam: i = inici, F = Final, 

* = àmbit i totes les notes que intervenen a la cançó. 

 

 

                                                           
175 Massot i Planes, Josep. Cançoner musical de Mallorca. Palm, Edita: Caixa de Balears “Sa Nostra”, 
1984. 
176 Julià Prohens, Miquel. Mallorca, cançons tradicionals. Barcelona. E. Climent. Edicions Musicals, 
1977. 
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-DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA CANÇÓ POPULAR: (gràfic 1) 

 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

1 320M (tetracord:d-r-m-f) III    F * i,* *                 

2 43J Cançó de ses 
panades 

III    F,
i 

* * *                 

3 36J Sa ximbomba II    F * i,* * * * *              

4 60J D'on veniu? III    F,
i 

* * *  *               

5 39M Tonada de batre III   * F * * i,*                 

6 204M La porquerola III    F * i,* *  *               

7 221M Lo comte mal III    F * * *  *               

8 309M (Cants de joc) III    F * * *  i,*               

9 340M Es llagost III   * F * i,* *  *  *             

10 325M A dalt la muntanya III    F * * i,*  *  *             

11 316M (Cançons de joc) III    F * * *  i,*  *             

12 306M (Cançons de joc) III    F * i,* *  *  *             

13 59J Cargol treu banya III    F* * i,* *  *  *             

14 62(bis)J (saltar corda) III   * F,
i 

* * *  *               

15 26J Na Catalineta III    F,
i 

* * *  *  *             

16 32J Copeo des Pla III    F,
i 

* * *  *  *             

17 31J Parado de 
Valldemossa 

III  * * F,
i 

* * * * *  *             

18 25J El Comte de Raixa III   * F,
i 

* * *  *  *             

19 45J Dominé III    F * * *  i,*  *  *           

20 47J Una dona llarga i 
prima 

III    F * i,* *  *  *  *           

21 328M Ses set paraules de 
Crist 

III   * F * i,* *  *  *             

22 350M S'altre vespre, a 
colgar... 

III   * F,
i 

* * *  *  *             

23 347M De marineria III    F * i,* *  *  *  * *          

24 342M A ca sa padrina III    F * * *  i,*  *  * *          

25 327M Cançó de captar III    F * i,* *  *  *  * *          

26 232M (Ximbomba (sense)) III * * * F * * *  i,*               

27 81M Tonada des tondre III    F * * *  i,*  *  * *          

28 46J Quin maridet! III    F * * *  *  *  * i,*          

29 18J Cançó de flor 
romanial 

III * i,* * F * * *  *               

30 14J Cançó des tafoner III  * * F,
i 

* * *  *  *             

31 10J Cançó de pastar III * * * F * i,* *  *  *             

32 21J El rei mariner III   * F * i,* *  *  *  * *          

33 30J Ball de l'oferta III   * F * * *  i,*  *  * *          

34 51J Tonada de S. Antoni III  * * F * i,* *  *  *  *           

35 3J Cançó de sa neu III    F * * *  i,*  *  * *  *  *      

36 29J Copeo de muntanya III   * F * * *  *  *  * i,*          

37 250M Cançó de beure III  * * F * i,* *  *  *  * *          

38 24J Un pobre pagès III i,* * * F * * *  *  *  * *          

39 82M (des tondre) III   * F * * *  *  *  * i,*  *  * *     

40 49J En Pep Gonella té (I) III         i,*  *  * F          

41 17M (de segar) III              F,i  *  * *     

42 59M (des vermar) III              F,i  *  * *     

43 18M (de segar) III              F,i  *  * *  *   

44 20M (de segar) III              F,i  *  * *  *   
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 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

45 24M (de segar) III              F,i  *  * * * *   

46 12M (esterrossar i 
entrecavar) 

II              F,i * * * * *  *   

47 10M (esterrossar i 
entrecavar) 

II              F,i * * * * *  *   

48 9M (esterrossar i 
entrecavar) 

II              F,i * * * * *  *   

49 218M Lo galant(Baix d'un 
ullastre) 

III              F,i  *  i,* *  *   

50 255M Passqua (Goigs) III           *  * F  *  i,*      

51 269M Goigs i cobles III             * F,i  *  * *     

52 311M Jocs (aprenentatge) III              F,i  *  * *  *   

53 322M Jocs (aprenentatge) III         *  *  * F,i  *        

54 341M Par qui sigueu la 
sirena... 

III              F  *  i,* *  *   

55 56J(bis)  Variant:"Esclops de 
Déu" 

III      i,* *  *  *  * F          

56 61J El mestre III      * *  i,*  *  * F          

57 62J Cançons de saltar 
corda 

III      i,* *  *  *  * F          

58 2M Feines del camp: 
llaurar 

III             * F,i  *  * *  *   

59 26M (de segar) III-I           *  * F,i  * * * *     

60 38M (de batre) III             * F,i  *  * *  *   

61 60M (des vermar) III              F,i  *  * *  *  * 

62 68M (bis) Dels tafoners III             * F,i  *  * *  *   

63 79M (des tondre) III              F,i  *  * *  *  * 

64 95M (per a forn de calç) III             * F,i  *  * *  *   

65 98M (forn de calç) III             * F,i  *  * *  *   

66 99M (Tonada de fer traves) III           *  * F,i  *  * *     

67 192M D. Joan i D. Ramón 
o... 

III             * F,i  *  * *  *   

68 321M (Jocs:escala 
tetratònica) 

III         *  *  * F  *  i,*      

69 331M Madò Catalina III      * *  *  *  * F,i  *        

70 329M Na Margalideta de 
Cas Petecó 

III      * *  *  *  * F,i  *        

71 318M (de Jocs: infantil) III      * *  i,*  *  * F  *        

72 297M (infantil) III     * i,* *  *  *  * F          

73 84M (tondre) III           *  * F,i  *  * *  *   

74 72M (tafoners) III           *  * F,i  *  * *  *   

75 70M (tafoners) III           *  * F,i  *  * *  *   

76 68M (tafoners) III           *  * F,i  *  * *  *   

77 67M (des vermar) III         *  *  * F,i  *  * *     

78 47M (collir oliva dalt) I           *  i,* F  * * * *  *   

79 56J(bis) Els esclops de 
Déu(joc) 

III         i,*  *  * F  *  * *     

80 41J Sor Tomasseta III     * * *  i,*  *  * F          

81 19J Cançó de la novia 
impacient 

III      * *  i,*  *  * F  *        

82 43M (batre) III           *  * F,i  *  * *  *   

83 71M (tafoners) III           *  * F,i  *  * *  *  * 

84 73M (tonada de trascolar) III           *  * F,i  *  * *  *  * 

85 75M (tonada de trascolar) III           *  * F,i  *  * *  *  * 

86 76M (tonada de trascolar) III           *  * F,i  *  * *  *  * 

87 77M (tonada de trascolar) III           *  * F  *  i,* *  *  * 

88 78M (tonada de trascolar) III           *  * F,i  *  * *  *  * 

89 275M Ave Maria cantada III    * * * *  i,*  *  * F          

90 230M Sa ximbomba 
(variant) 

IV    * * * *  i,* * * * * F  *        
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 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

91 44J Sa mort d'en 
Cabrinettis 

III      * *  i,*  *  * F  *  * *  *   

92 38J Bolero mallorquí III i,* * * * * * *  *  *  * F          

93 33J Jota de sa potada III      * *  *  *  * F  *  * i,*  *  * 

94 295M Es sereno ha mort un 
moix... 

II      F,
i 

*  *  *             

95 303M (de Jocs: contar) II      F *  i,*  *             

96 319M (de Jocs) III      F *  i,*  *             

97 326M Setmana Santa 
glosada 

II      F,
i 

*  *  *             

98 346M (captar figues: recitat) III      F,
i 

*  *  *             

99 337M (sa darrera i no en 
cant pus) 

IV      F,
i 

*  *  *             

100 28J La porquerola II      F,
i 

*  *  *             

101 273M Sant Antoni II      F,
i 

*  *  *             

102 48M (Tonada des ventar 
s'era) 

II      F,
i 

*  *  *  *           

103 53M Sembrar arròs II      F,
i 

*  *  *  *           

104 55M Segar arròs IV      F,
i 

*  *  * * * *          

105 64M (des vermar) III     * F *  i,*  *             

106 65M (des vermar) II      F *  i,*  *  *           

107 66M (des vermar) III    * i,* F *  *               

108 87M (Tonada d'espadar) II      F,
i 

*  *  *  *           

109 97M (Tonada dels ollers) II      F *  i,*  *  *           

110 181M A la ciutat de 
Nàpols(variant) 

II     * F,
i 

*  *  *             

111 202M Bondat, bondat, 
senyoreta 

III    i,* * F *  *               

112 219M Es vell i la jove II      F,
i 

*  *  *  *           

113 235M Sa ximbomba(variant) II      F *  i,*  *  *           

114 260M Pasqua (goigs) II      F,
i 

*  *  *  *           

115 296M Es sereno... III      F *  i,*  *  *           

116 304M (de Jocs: infantils) II     * F,
i 

*  *  *             

117 11J (de veremada) III    * * F,
i 

*  *  *             

118 16J La ciutat de Nàpols (I) II      F,
i 

*  *  *  * *          

119 27J El caçador III    i,* * F *  *  *             

120 55J Ara ve es mes de 
maig 

II     * F,
i 

*  *  *  *           

121 58J Ses ninetes III      F,
i 

*  *  *  * *          

122 8M Camp: llaurar IV    i,* * F * * *  *             

123 11M Camp: esterrossar i 
entrecavar 

II      F,
i 

* * * * *  * *          

124 57M (des vermar) II   * * * F,
i 

*  *               

125 86M (Tonada d'espadar) IV     * F,
i 

*  *  * * *           

126 198M La donzella o la 
captiva resc. 

II      F,
i 

*  *  *  * *          

127 216M Sa des cavaller 
(variant) 

II      F *  i,*  *  * *          

128 231M Sa ximbomba 
(variant) 

II      F *  i,* * *  * *          

129 249M Sant Antoni (variant) II     * F,
i 

*  *  *  *           

130 268M Goigs i cobles II      F,
i 

*  *  *  * *          
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 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

131 270M Sta. Margalida de 
Crestaix 

II      F,
i 

* * * * *  * *          

132 299M (Infantils: Els 
cavallets) 

III     * F,
i 

*  *  *  *           

133 339M Sa mort de Na Cecília I-II      F *  i,* * *  * *          

134 349M Na Cecília(entrant en 
el poble) 

II      F,
i 

*  *  *  * *  *        

135 330M Na Margal.de Cas 
Petecó (II) 

II     * F *  i,*  *  * *          

136 274M Lluc:goigs-Verge de 
LLUC 

III     * F,
i 

*  *  *  * *          

137 248M Sant Antoni II     * F,
i 

* * *  *  * *          

138 224M Sa ximbomba 
(carnaval) 

II      F *  *  i,*  * * * *        

139 54M (des birbar s'arròs) II     * F,
i 

*  *  *  * *          

140 50M (collir figues) III-
IV 

     F * * *  i,*  * *  *        

141 54J Cançó d'amor i mort 
(I) 

II      F *  *  *  * i,*  *        

142 40J Cançó de Sant Antoni 
(II) 

III     * F *  i,*  *  * *          

143 39J Cançó de Sant Antoni 
(I) 

III     * F,
i 

*  *  *  * *          

144 35J Mateixa des figueral III     * F,
i 

*  *  *  * *          

145 34J Mateixa bunyolina II     * F *  *  *  * i,*          

146 23J L'hereu Riera II      F,
i 

*  * * *  * *  *        

147 22J La cativa II     * F *  i,*  *  * *          

148 20J Cançó des festeig III    * * F *  i,*  *  *           

149 48J Cançó de sa pipa III    * * F *  *  *  * i,*          

150 51M Tonada de collir 
figues 

I-II      F * * * * i,*  * *  *  *      

151 334M Sa rossagaiera I      F     *  * *  *  i,*      

152 348M De marineria II      F *  *  i,*   * * *  *      

153 247M Vols-te llogar 
pastoreta g.? 

II    * * F *  * * i,*  * *  *        

154 246M S.Santa: Ploràreu 
Mare de Déu 

II    * * F,
i 

* * * * *  * * * *        

155 37J Ball de ses xapetes III   * i,* * F *  *  *  * *          

156 8J Cançó de collir 
figues(I) 

II      F *  * * *  * *  *  i,* *     

157 343M Si en Pere vol vol, 
al·lotes 

III              i,*  * * F * * *   

158 52M (de collir figues) II               * i,*  F * * *  * 

159 251M Pasqua (goigs) I      * *  * * i,*  * *  *  F      

160 257M Pasqua (goigs) I      i,* *  * * *  * *  * * F      

161 263M Captar panades els 
Blauets 

IV         i,*  *  * *  *  F *  *  * 

162 302M El Senyor 
Martí(infantil-bitònica) 

-         F,i  *             

163 62J-bis (de saltar corda)  II      i,* *  F,i  *             

164 61M (des vermar) I         F,i  * * * *          

165 288M Serra 
mamerra...(infantil) 

III      * *  F,i  *             

166 289M Serra, serra, 
serrador... 

III      i,* *  F,i  *             

167 300M Dit per a dit... III      * *  F,i  *             

168 312M Infantil III      * *  F,i  *             

169 314M Infantil III      i,* *  F,i  *             

170 324M Es jai i sa jaia IV         F,i  *  * *  *        

171 301M Pic perallic (infantil) I     * * * * F,i  *             

172 291M (Infantil: joc rítmic) III      * *  F,i  *  *           
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 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

173 100M Tonada treure  aigua III         F,i  *  * *  *        

174 62M Tonada des vermar III         F,i *  * *  *         

175 4J Cançó des moliner IV       *  F,i  *  * *          

176 57J Santa Catalina III      * *  F,i  *  * *          

177 63J Sant Joan pelós III      * *  F,i  *  * *          

178 63J-bis Sant Joan 
pelós(variant) 

III      * *  F,i  *  * *          

179 179M La infanta i 
D.Gauvau(importada) 

III    * * * *  F,i  *             

180 287M (de bressol) III      * *  F,i  *  * *          

181 292M Infantil (ritme i 
moviment) 

III      * *  F,i  *  * *          

182 294M Infantil: una taringa... III      * *  F,i  *  * *          

183 298M (Els cavallets) III      * *  F,i  *  * *          

184 315M Infantil: tirurit com 
plou... 

IV      * *  F,i  *  * *          

185 338M Pastors, bons 
pastors... 

III         F,i  *  * i,*  *  * *     

186 92M Tonada III     * * *  F,i  *  * *          

187 12J Cançó del carboner IV      * * * F,i  *  * *  *  +      

188 335J Es rector de Curriola III    * * * *  F,i  *  * *          

189 58M (des vermar) IV   * i,* * * *  * F *  *           

190 52J Cançó d'amor i mort 
(I) 

I          * F,
i 

 * *          

191 6M Camp: llaurar I           F,
i 

 * *  *        

192 15M Tonada des segar II           F,
i 

* * * * *        

193 22M Tonada des segar I          * F,
i 

 * *  *        

194 85M Tonada d'espadar 
(recitat) 

I         i,*  F,
i 

 * *          

195 233M Sa ximbomba (sense) I          * F,
i 

 * *          

196 271M Sant Antoni I          * F,
i 

 * *          

197 284M Cants de Bressol I           F,
i 

 * *  *  *      

198 266M Goigs i cobles:S.Aleix I          * F  * i,*  *        

199 223M Codolada (mètrica 
esp.) 

I          * F,
i 

 * *  *        

200 94M Feines 
com..:emblanquinar 

(I)           F,
i 

* * *  *  *      

201 80M Tonada des tondre I         *  F  * *  *  i,*      

202 49M Tonada de ventar 
s'era 

I           F,
i 

 * *  *  *      

203 46M Tonada de collir oliva 
dalt 

I-III         * * F  i,* * * *        

204 45M Tonada de collir oliva 
dalt 

III         * * F  i,* *  *        

205 44M Tonada de collir oliva 
dalt 

I           F  * i,* * *  *      

206 37M Tonada de batre I          * F,
i 

 * * * *        

207 35M Tonada de batre (I)          i,* F * * * * *        

208 34M Tonada d'exsecallar I           F  * *  *  i,*      

209 32M Tonada d'exsecallar I           F,
i 

 * *  *  *      

210 31M Tonada d'exsecallar I           F  * i,* * *  *      

211 29M Tonada d'exsecallar I           F,
i 

 * *  *  *      

212 30M Tonada d'exsecallar I          * F,
i 

 * * * *  *      

213 27M Tonada d'exsecallar I           F  * i,*  *  *      

214 1M Feines camp: llaurar I           F  * i,*  *  *      



144 
 

 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

215 4M Feines camp: llaurar I          * F,
i 

 * *  *        

216 5M Feines camp: llaurar I           F  i,* *  *  *      

217 7M Feines camp: llaurar I         * * F,
i 

 * * * *        

218 14M F.Camp: entrecavar 
favar 

IV          * F  * * * *        

219 19M F.Camp: tonada de 
segar 

II         *  F,
i 

* * *  *        

220 21M F.Camp: tonada de 
segar 

I           F,
i 

 * *  *  *      

221 9J Cançó de collir 
figues(II) 

I           F,
i 

 * *  *  *      

222 2J Cançó de batre I         *  F,
i 

 * *  *  *      

223 6J Cançó d'exsecallador IV           F  * * i,* *  * *     

224 36M Tonada de batre I          * F,
i 

 * * * *  *      

225 40M Tonada de batre I          * F,
i 

 * * * *  *      

226 41M Tonada de batre I          * F,
i 

 * * * *  *      

227 42M Tonada de batre I      *  *  * F,
i 

 * * * *  *      

228 88M Tonada de picar 
càrritx 

II           F,
i 

*  *  *  * *     

229 89M Tonada de picar 
càrritx 

I           F,
i 

 * *  *  * *     

230 228M Sa ximbomba(variant) II           F *  i,*  *  * *     

231 252M Pasqua: goigs I         * * F  * i,*  *  *      

232 258M Pasqua: goigs I         * * F,
i 

 * *  *  *      

233 264M Pasqua: goigs de Lluc I      i,* *  * * F  * *          

234 267M Goigs i Cobles I           F  * * * *  i,* *  *   

235 278M Cants de Bressol I          * F,
i 

 * * * *  *      

236 279M Cants de Bressol I          * F,
i 

 * * * *  *      

237 282M Cants de Bressol I          * F,
i 

 * *  *  *      

238 286M Cants de Bressol I      *  *  * F,
i 

 * *          

239 345M Tonades de captar 
ses figues 

I          * F,
i 

 * *  *  *      

240 336M Codolada (del 
Sr.N.Déu meu J.) 

II      i,*   *  F *  *          

241 323M (Pels darrers 
dies:carnav.mat.) 

I      *   i,* * F * * *          

242 13J Cançó des collidors 
d'olives 

I        *  * F  * *  *  *      

243 28M Tonada d'exsecallar I          * F,
i 

 * *  *  * *  *   

244 5J Cançó des munyir I      *    * F,
i 

 * *  *        

245 56M Tonada de batre 
ametles 

III-I           F  * i,*  *  * * * *   

246 222M La mort de Na Roseta I      *     F,
i 

 * *  *        

247 236M Tonada del glosar I           F  * *  *  i,* *  *   

248 237M Tonada del glosar I           F  * *  *  i,* * * *   

249 238M Tonada del glosar I           F  * i,*  *  * * * *   

250 239M Gloses amoroses I           F  * *  *  i,* * * *   

251 256M Pasqua: goigs I         * i,* F  * *  *  * *     

252 256M 
(bis) 

Pasqua: goigs I         *  F,
i 

 * *  *  * *     

253 280M Cants de Bressol I          * F  * *  *  i,* *     

254 281M Cants de Bressol I          * F  * *  *  i,* *     
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 Ref. Títol Mo
de 

s, l, si, d r m f f# s s# l sib si d' d'# r' r'# m
' 

f' f'# s' s'# l' 

255 283M Cants de Bressol I           F,
i 

 * * * *  * * * *   

256 42J Cançó de ses  
panades 

I      i*   *  F  * *  * * *      

257 7J Cançó del podador I  * * i,* * * *  *  F             

258 53J Cançó d'amor (II) I      i,*    * F  * *  *  *      

259 33M Tonada d'exsecallar I          * F  * i,* * *  * *  *   

260 96M Tonada dels ollers I      i,*     F  * *  *  *      

261 240M Gloses amoroses I           F,
i 

 * *  *  * *  *  * 

262 254M Pasqua: goigs I      *   * * F  * *  *  i,*      

263 259M Pasqua: goigs I      *   * * F  * *  *  i,*      

264 261M Pasqua: goigs I      *   * * F  * * * *  i,* *     

265 285M Cants de Bressol I          * F,
i 

 * * * *  * *  *   

266 344M Tonada de captar ses 
figues 

I      i,*    * F  * *  *  *      

267 265M Pasqua: goigs-Maó 
(Mod) 

I      *   * * F,
i 

 * *  *  * *     

268 262M Pasqua: goigs I  * * * * * *  * * F,
i 

 *           

269 180M La infanta i 
D.Gauvany(imp.) 

I      i,*    * F  * * * *  * *     

270 17J Ses transformacions II      i,* *  *  F  * *  *        

271 15J Cançó de ses 
porgueres 

I      i,*  * * * F  * *  *  * *     

272 42M Sibil·la (Religioses: 
Nadal) 

I      *  * * * F  * * * *  * * * *  * 

273 90M Tonada d'espadar I  F * * * * *  i,*               

274 91M Tonada d'espadar I  F * * * i,* *  *               

275 72M Sant Antoni I  F,
i 

* * * * *  *               

276 14M Sa des cavaller 
(variant) 

I  F * * * i,* *  *               

277 34M Sa ximbomba (sense) I  F,
i 

* * * * *  *               

278 63M Tonada des vermar 
(5/4) 

III       F  i,*  *  * *  *        

279 13M Esterrossar i 
entrecavar 

III      * F * i,*  *  * *  *        

280 317M Infantil (Jocs). (Esc. 
Tritònica) 

III       *  F,i  i,*             

281 83M Tonada des tondre III           *  * i,* * F  * * * *   

282 25M Tonada des segar 
(Frígia) 

IV           *  F,
i 

*  *  * *  *   

283 1J Cançó de s'espadar IV           *  F,
i 

*  *  * *     

284 3M Feines del camp: 
llaurar 

IV             F,
i 

*  * i,* * *     

285 195M La donzella (variant) II             F,
i 

*  *  *  *    
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b- RESUM DEL RECOMPTE I PERCENTATGES de l’inici i Final, Final, 

inici, àmbit i escales. 

Nombre de cançons analitzades: 285 que pertanyen als cançoners de Josep 

Massot editat per Sa Nostra (hi figura primer el número de la cançó seguit de la lletra 

M), i Julià Prohens (hi figura el número de la cançó seguit de la lletra J). 

Totes les cançons han estat transportades com ja s’ha dit a l’escala de Do. 

 

ESTRUCTURA MELÒDICA: 

Comencen i acaben en: (quantitats i tant per cent). Reducció a l’Octava. 

DO = 49 = 17,1 % 

RE = 0 

MI = 38 = 13,3% 

FA = 0 

SOL = 23 = 8% 

LA = 45 = 15,75 

Si = 2 = 0,7% 

 

Acaben en:      Comencen en: 

DO = 97 = 34%     DO = 69 = 24,2% 

RE = 2 = 0,7%     RE = 2 = 0,7% 

MI = 67 = 23,5%     MI = 85 = 29,8% 

FA = 2 = 0,7%     FA = 3 = 1% 

SOL = 26 = 9,1%     SOL = 65 = 22,8% 
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SOL sostingut = 1 = 0,3%    SOL sostingut = 3 = 1% 

LA = 88 = 30,8%     LA = 51 = 17,8% 

SI = 2 = 0,7%      SI = 7 = 2,4% 
 
Total: 285 cançons     Total: 285 cançons 
 
 

Àmbit: 

2ª M = 1 = 0,3% 

3ª M = 1 = 0,3% 

4ª Dismin. = 3 = 1% 

4ª Justa = 25 = 8,7% 

5ª Dismin. = 10 = 3,5% 

5ª Justa = 54 = 18,9% 

6ª menor = 49 = 17,1% 

6ª M = 23 = 8% 

7ª Dismin. = 3 = 1% 

7ª menor = 54 = 18,9% 

7ª M = 2 = 0,7% 

8ª Dismin. = 2 = 0,7% 

8ª Justa = 36 = 12,6% 

9ª menor = 8 = 2,8% 

9ª M = 9 = 3,1% 

10ª menor = 2 = 0,7% 

10ª M = 1 = 0,3% 

11ª Justa = 0 

12ª Dismin. = 1 = 0,3% 
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12ª Justa = 1 = 0,3% 
 
Total: 285 cançons. 
 
Àmbit general fins a l’Octava: 
 
263 cançons = 92,2%  de 285 cançons. 
 
 
Sobrepassen l’Octava: 
 
22 cançons = 7,7%  de 285 cançons. 
 
 
NOMBRE DE NOTES: (Escales) 
 
-Bitònica:.......................................1 = 0,3% 
 
-Tritònica:.................................... 1 = 0,3% 
 
-Tetratònica:...............................28 = 9,8% 
 
-Pentatònica ( 5 notes):..............64 = 22,4% 
 
-Hexatònica (6 notes):................72 = 25,2% 
 
-Heptatònica 7 notes):................59 = 20,7% 
 
-Diatònica (octava o sobrepassa l’octava): 60 = 21% 
 
Total: 285 cançons 



149 
 

c- GRÀFIC D’INICI I FINAL: 

         

TOTAL CANÇONS: 285.     GRÀFIC: COMENCEN I ACABEN EN: 
         
         
 

Do  50        

Mi 38        

Sol 28        

La 45        

Re 0        

Fa 0        

Si 2        
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d- Gràfic de: Final. 

 TOTAL CANÇONS: 285.     GRÀFIC: ACABEN EN:   
         
   Do 97     
   Mi 67     
   Sol 26     
   La 88     
   Sol# 1     
   Re 2     
   Fa  2     
   Si 2     
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e- Gràfic de: inici. 

 TOTAL CANÇONS: 285.     GRÀFIC: COMENCEN EN:  
        
        
 
         
        
  Do 69     
  Mi 85     
  Sol 65     
  La 51     
  Sol# 3     
  Re 2     
  Fa 3     
  Si 7     
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f- Gràfic de: àmbit. 
 

  TOTAL CANÇONS: 285.     

  GRÀFIC: ÀMBIT      
         
         
 
          
         
         
  2ªM 1      
  3ªM 1      
  4ªd. 3      
  4ªJ 25      
  5ªd. 10      
  5ªJ 54      
  6ªm 49      
  6ªM 23      
  7ªd. 3      
  7ªm 54      
  7ªM 2      
  8ªd. 2      
  8ªJ 36      
  9ªm 8      
  9ªM 9      
  10ªm 2      
  10ªM 1      
  11ªJ 0      
  12ªd. 1      
  12ªJ 1      
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g- Gràfic de: Escales. 
 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
  Bicord 1     
  Tricord 1     
  Tetracord 28     
  Pentacord 64     
  Hexacord 72     
  Heptacord 59     
  Diatònica 60     
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h- PERCENTATGES: Modes Gregorians. 

 

TRITUS (III):...........................................................................128 = 44,9% 

PROTUS (I):.............................................................................  83 = 29,1% 

DEUTERUS (II):......................................................................  50 = 17,5% 

TETRARDUS (IV):..................................................................  16 =   5,6% 
 
(I – II : Protus-Deuterus):.......................................................    3 =   1% 
 
(III – I: Tritus-Protus):............................................................    2 =   0,7% 
 
(I – III: Protus-Tritus):............................................................    1 =   0,3% 
 
(III – IV: Tritus-Tetrardus):...................................................    1 =   0,3% 
 
No pertany a cap mode (bitònica):.........................................    1 =   0,3% 
 
Total: 285 cançons. 
 
 
Nota: 
Els números romans, es refereixen als següents modes: 
 
I = Protus 
 
II = Deuterus 
 
III = Tritus 
 
IV = Tetrardus 
 
No s’ha fet constar autèntic i plagal. 
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i- GRÀFIC DE: Modes Gregorians. 
 

MODES 
Nombre de 
cançons      

I 83      
II 50  MODES GREGORIANS DE LES CANÇONS 
III 128      
IV 16      
I-II 3 
III-I 2 
I-III 1 
III-IV 1 
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j- CONCLUSIONS I PERCENTATGES DE L’ANÀLISI MELÒDIC: 
 
 
 
Forma Quantitat de cançons Percentatge 

 

 Cançons que comencen en: 

  

Anacrusa 156 54’7% 

Temps fort (tètic) 129 45’2% 

 

 Cadències: 

 

Clàssica 212 74’3% 

Manierista 73 25’6% 

 

 CONCLUSSIONS: 

 -Hi ha per tant un predomini de cançons que comencen en anacrusa 

(començament anacrúsic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

k- ANÀLISI DE L’ANACRUSA: 

 

Començament anacrúsic 

Primer accent 

Final 

Mateixa nota 

 

Do 42 15 

Re 3 - 

Mi 29 4 

Fa 4 - 

Fa# 1 - 

Sol 51 3 

Sol# 2 - 

La 21 17 

Si 3 - 

 

Evidentment les notes del primer accent de les cançons que comencen en Anacrusa i 

que acaben amb la mateixa nota, són les notes que ens indiquen les Tòniques o Notes 

Finals dels Modes: Do, Mi, Sol, La (principalment). 
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l- ANÀLISI DE LES CANÇONS QUE COMENCEN EN TEMPS FORT (no 

anacrúsic) 

 

Inici: tétic Final 

 

Do 41 26 

Re 1 - 

Mi 24 10 

Fa 2 - 

Sol 25 12 

Sol# 2 - 

La 29 25 

Si 5 1 

 

 Es pot observar el mateix resultat que en les cançons de començament anacrúsic, 

encara que en un percentatge major de cançons que comencen i acaben amb la mateixa 

nota: Do, La, Sol, Mi. 

 

 Intervals més característics que es formen en les cançons que comencen en 

anacrusa: l’Anacrusa i el primer accent. 

 

Inici anacrúsic Primer accent 

Interval que formen 

Final 

Mateixa nota que el primer 

accent 

 

    Interval de 4ª justa 

 

Sol (36) Do’ (23) Do (10) 

Mi (42) La (12) La (9) 

 

    Interval de 5ª justa 
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Do (69) Sol (4) Do (3) 

 

    Interval de 3ª menor  Final distinta 

 

La (22) Do’ (11) La (11) 

Mi (62) Sol (37) Mi (22) 

 

    Interval de 3ª major  Final distinta 

 

Do (69) Mi (20) Do (12) 

Fa (1) La (1) Do (1) 

Sol (36) Si (2) Mi (1)-La (1) 

 

 Podem observar una altra vegada, que en els intervals de 3ª menor i 3ª major 

amb les notes Finals Distintes, acaben quasi en la major part en la nota Inicial que 

coincideix amb la Tònica o nota Final. 

 Per una altra part, també podem apreciar que els Modes més representats són el 

TRITUS i el PROTUS amb un 44’9% i un 29’1% respectivament, seguint el 

DEUTERUS i el TETRARDUS; per la qual cosa podem dir que en la nostra 

TONALITAT MAJOR per excel·lència, hi ha quasi un 50 % de cançons i en la 

TONALITAT MENOR, segueix quasi un 30%. És evident que en el Mode III 

(TRITUS), el si s’ha bemollitzat, és a dir l’hem convertit en Si b, d’aquesta manera 

s’entén que el TRITUS és converteix en el nostre MODE MAJOR, i el PROTUS (IV) 

en el MODE MENOR. 

 Podem contemplar així mateix, una gran varietat d’escales i formes estròfiques 

en totes les cançons tal com ho deia Felipe Pedrell qui sostenia que a la cançó popular 

espanyola abunden especialment els modes primer, setè i vuitè, és a dir el protus 

autèntic i el tetrardus autèntic i plagal. És evident que per Pedrell el mode Tetrardus és 

el representant de l’escala major, i en aquest treball hem posat com a representant 

d’aquest mode (ja s’ha comentat abans) el Tritus amb el si bemoll. De totes maneres es 
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pot comprovar que a la cançó espanyola en general hi són representats tots els modes 

gregorians, tal com diu Miguel A. Palacios177. 

  

ll- ANÀLISI DEL TEXT (MÈTRICA) I DEL RITME MUSICAL.(285 cançons) 

 

Mètrica del Text Ritme Musical 

MÈTRICA LLIURE BINARI TERNARI AKSAK (irreg.) ALTERNÀNCIA(irreg.
Vers irregular(sense rima) - 27 9 - 5
"Cuarteta octasílaba" 3 16 7 - 9
"Redondilla" 71 33 32 1 23
Sèrie octosíl·labs - 2 1 - -
"Seguidilla" - 1 - - -
Sèrie heptasíl·labs (7 i 5 s.) - 1 - - -
"cuarteta " (heptasíl.) - 2 1 - -
Copla (heptasíl·lab) - 1 - - -
Estrofa 5 vers ("quintilla hept.") - 2 - - -
"Cuarteta hexasíl." - 6 1 - 1
Estrofa 4 vers ("romancillo 6 s.") - 3 3 - 2

Estrofa 8 vers:6a-b-b-c-d-e-e-c                                                                                                                                                                    - 1 - - 1
Estrofa 5 vers"Quintilla hex." - 1 - - -
"Cuarteta hexasíl." a-b-b-a - 5 - - -
Sèrie de 8 i 5 síl. (Romanç) - 1 2 - -
Estrofa 7 vers :7a-b-a-a-b-a-b - - 1 - -
Sèrie octosíl·lab (Romanç) - 2 - - 4
Estrofa 4 vers: 16a-a-b-b - 1 - - -
Estrofa 4 vers: 8a-8a-8b-8b 1 - - - -
Codolada: 8 i 5 síl·labes - 1 - - 1  

PERCENTATGES: 

 Ritme Musical 

 

Nom Nombre de cançons Percentatge 

Binari 106 37’1 % 

Lliure 75 26’3% 

Ternari 57 20% 

Alternància (irregular) 46 16’1% 

Aksak (irregular) 1 0’3% 

 

 El predomini del Ritme Musical és el Binari, seguit com es pot comprovar del 

Lliure, i a continuació el Ternari, essent molt representatiu l’Alternància (irregular). En 

canvi l’Aksak quasi no existeix en el nostre Folklore.  

                                                           
177 Palacios Garoz, Miguel Angel. “Introducción a la música popular casellana y leonesa”. Junta de 
Castilla y león, Ayuntamiento de Segovia, 1984, pàg. 49 
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 També és de notar el gran percentatge de Música Isomètrica. 

Amb això es confirma la tònica general en quant al ritme de la Música en 

general, que és el predomini absolut del Ritme binari. No obstant això, el Ritme Ternari 

està ben representat dintre del nostre Folklore Musical i de la Cançó Popular. 

 
 
 Mètrica del Text 
 
 Els tipus de versos que predominen més són: 
 
“Redondilla” 160 56’1% 
Vers irregular 41 14’3% 
“Cuarteta” octosíl·laba 35 12’2% 
“Cuarteta” hexasíl·laba 8 2’8% 
“Romancillo” hexasíl. 8 2’8% 
Sèrie de versos octosíl·labs 
(Romanç) 

6 2’1% 

“Cuarteta” hexasíl. (a-b-b-
a) 

5 1’7% 

Sèrie de versos octosíl·labs 
(a-b-a-b) 

3 1% 

“Cuarteta” heptasíl·lab  3 1% 
Sèrie 8 i 5 
síl·labes(Romanç) 

3 1% 

“Quintilla” (heptasíl.) 2 0’7% 
Estrofa 8 versos hexasíl. 2 0’7% 
Codolada 8 i 5 síl·labes 2 0’7% 
“Quintilla” hexasíl. 1 0’3% 
“Seguidilla 1 0’3% 
Sèrie heptasíl. i pentasíl. 1 0’3% 
“Copla” heptasíl. 1 0’3% 
Estrofa 7 versos heptasíl. 1 0’3% 
Estrofa 4 versos 16 
síl·labes 

1 0’3% 

Estrofa 4 versos 
octosíl·labs 

1 0’3% 

 
 
 El vers que predomina, com a la resta de la Cançó Popular d’Espanya, és 

l’Octosíl·lab i per aquest motiu l’Estrofa predominant és la “Redondilla” (a-b-b-a), 

seguida de la “Cuarteta Octosílaba” (a-b-a-b). Però existeix un bon percentatge superior 
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a la “Cuarteta Octosílaba” en vers de forma irregular (tant per el nombre de síl·labes 

com per la seva rima). 

 D’aquesta manera podem concloure dient que hi ha un predomini del vers i de la 

forma estròfica. 

 
m- ESTRUCTURA FORMAL DE LA CANÇÓ POPULAR DE BALEARS: 
 
 
A B 50 17,50%
A B A B 42         14,'7%
A B A B A B 34 11,90%
A A B B 27 9,40%
A A A 26 9,10%
(A) A B C D 8 2,80%
A B C 6 2,10%
A A 5 1,70%
A A B B C C 5 1,70%
A A A A 4 1,40%
A A B C 4 1,40%
A B C C 4 1,40%  
 
 Es pot veure que el predomini de l’Estructura Formal de la Cançó Popular 

(Balears-Mallorca), és una estructura simètrica. 

 A més, la forma específica de simetria que predomina, és la més generalitzada i 

més simple a nivell de tot tipus de composició  musical (culta, lleugera, música pop, 

popular, folklòrica...), és a dir: la forma A-B, que és la binària. Les 5 primeres són les 

més representatives en tant per cent, i les 4 primeres segueixen o es poden reduir a 

aquesta estructura formal tan simple ja esmentada A-B. La que segueix a continuació, és 

a dir la que fa 5 en percentatge, és la repetició d’una mateixa frase: A-A-A. 

 Resumint i com a conclusió, podem dir que igual que a la resta de l’Estat 

Espanyol, la música popular mallorquina segueix el percentatge modal parescut al de les 

altres comunitats autònomes, però també és veritat que aquesta música popular 

mallorquina té unes connotacions diferents de les altres tonades populars tal com escriu 

Baltasar Samper al seu llibre “Estudis sobre la cançó popular” (Publicacions de 
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l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994). Aquestes connotacions que fan peculiar el 

patrimoni de la cançó popular mallorquina són identificades per Baltasar Samper en les 

cançons agrícoles. Aquestes les divideix com ja hem comentat en cançons de llaurar, 

segar i batre, i la particularitat de les quals consisteix en què tant les “tonades” de segar 

com les de batre es confonen des del punt de vista melòdic. Per aquest motiu cal dir que 

no hi ha una línia melòdica per a cada un d’aquests tipus de cançons, ja que tenen una 

mateixa línia melòdica de tal manera que l’intèrpret les pot confondre, i cada vegada 

que qualcú canta una d’aquestes cançons gairebé improvisa la línia melòdica, això sí, 

dins un mateix estil que ve donat, perquè l’intèrpret coneix unes certes normes que li 

permeten crear i improvisar tots aquests cants. Aquests estils, però formen part del 

tarannà col·lectiu que s’aprèn des de la infantesa, però també és cert que el pagès 

mallorquí destria dintre aquesta confusió la peculiar fesomia de cada cançó amb les 

seves variants segons el lloc on es canta; així una oïda acostumada a escoltar i cantar 

aquestes cançons destriarà si es tracta de tonada de llaurar, batre o segar. 

 Doncs bé, aquest seria el context a on s’inspirarà tota l’obra del Pare Antoni 

Martorell. A partir d’ara, analitzarem a més de la seva biografia, la seva aportació 

musical de caire més pedagògic, és a dir: 

a) La cançó popular 

b) La seva obra didàctica 
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3. APROXIMACIÓ BIOGRÀFICA DEL PARE ANTONI MARTORELL178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Il·lm. Dr. P Antoni Martorell i Miralles, TOR. Académic de Belles Arts, fill il·lustre de Montuïri. 
Montuïri, Ajuntament de Montuïri, 1985. També extret de diversos encontres personals de l’autor 
d’aquest estudi amb el Pare Antoni Martorell 
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L’estudi, vida i obra d’Antoni Martorell podria resumir-se així: 

El dia 9 de març de l’any 1913, neix a un poble del Pla del centre de Mallorca, 

anomenat Montuïri, un infantó que s’anomenarà Antoni Martorell i Miralles. La seva 

família estava formada pels seus pares Josep Martorell i Rosselló, la mare Francesca 

Aina Miralles i Bauçà, (ambdós es dedicaven al conreu, eren conreadors, encara que la 

mare es cuidava també de la casa), la seva germana Joana Aina Martorell i Miralles, i un 

altre germanet petit que va morir. 

El petit Antoni Martorell assisteix a l’escoleta de ca ses Monges de la Caritat, 

on comença a aprendre de llegir i escriure, fins a l’edat de 5 anys. El seu pare Josep, 

quan ell acabava a ca ses Monges (als 5 anys), va descobrir en el petit Antoni, la vena 

musical mitjançant un detall, quasi banal; quan a l’escoleta, formaven els nins en 

rengleres quasi militars, per a desfilar pel carrer, el petit Antoni fou escollit per a marcar 

el pas amb el tamboret al cap de la formació, portant el ritme de manera impecable. Era 

un bon símptoma del sentit del ritme (element essencial de la música) que niava en 

aquella hipotètica infantil vocació per a la música. També ho va  deduir, perquè, pels 

reis, el petit Antoni, demanava instruments musicals; concretament, el mateix any que 

l’infant complia els 5 anys, va demanar als reis una harmònica. Aleshores, el seu pare va 

proposar que començàs a estudiar solfeig. 

Així doncs, varen enviar a Antoni a estudiar solfeig amb un músic anomenat 

Joan Sampol de Montuïri, que tocava el trombó a la banda del poble. Aquest home fou 

el qui ensenyà les primeres notes a Antoni Martorell, utilitzant el llavors famós, mètode 
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“Solfeo de los solfeos” de Lavignac. A aquesta font, l’artista en embrió, en potència, va 

beure els primers rudiments de la música: ritme, entonació, valors, etc., llenguatge 

musical. Un altre fet que determinà aquesta vocació musical en el petit Antoni, fou que 

ell mateix, quan venien les festes de Nadal i Pasqua, en escoltar alguns nins del poble 

que eren “blauets” de Lluc, i que a les vacances nadalenques, baixaven del Santuari i 

cantaven al cor de l’església parroquial, vora l’orgue... va quedar colpit i embadalit per 

aquelles veus tan harmonioses i educades que eren el deliri del poble. Això era així, de 

tal manera que la gent quan anava a les celebracions litúrgiques es preguntava: què 

encara canten els “blauets”? Antoni Martorell encara un nin, prou que descobria que en 

aquelles veus hi havia una educació i una cura que no tenia ni ell, ni cap altre nin del 

poble, per això els admirava i alhora en quedava enamorat, tal com li succeïa a la resta 

de la comunitat parroquial. Tots aquests fets varen ser les primeres llums musicals que 

il·luminarien els anys de la infantesa d’Antoni Martorell. 

Més tard es va despertar en ell la vocació religiosa, veient un frare franciscà 

anomenat Tomeu que tocava l’orgue, al Santuari de Cura, i fins i tot li permeté polsar el 

teclat... Aleshores va aparèixer a n’Antoni, en primer lloc una mena d’admiració cap 

aquell home i al mateix temps el desig d’arribar a poder ser com ell. Mentrestant 

continuava assistint el petit Antoni, a l’Escola de Ca Ses Monges on es cursava l’escola 

elemental fins als 8 anys “Grado Elemental i Grado Medio” i a les classes de 

Llenguatge Musical amb el Sr. Joan Sampol. Al poble, evidentment hi havia l’Escola 

Pública, que en aquells moments era una Unitària, amb un sol mestre, amb la 

possibilitat nul·la de cultivar l’art. 

A Mallorca per tant, la cultura musical girava quasi exclusivament entorn de 

les bandes de música i també dels cors parroquials com ja hem comentat. Aquests cors 

eren més bé de nins, tot i que existien cors de veus mixtes a algunes parròquies i 
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convents de tota Mallorca, exceptuant les corals ja citades Schola Cantorum del 

Seminari, l’Schola Cantorum i l’Escolania de Lluch i la Coral de la Porciúncula 

(Capella Seràfica). 

 Així doncs, en la seva infantesa, el petit Antoni, va escoltar, quasi sempre, 

música cantada a l’uníson (el cant que es cantava al poble tant a nivell popular com 

religiós, doncs a l’església també es cantava a una sola veu per norma general), 

exceptuant en alguna gran diada o solemnitat quan es podia contractar alguna coral de 

fora per tan singulars esdeveniments. Més tard, inclòs el mateix Antoni, que formava 

part de la Coral de la Porciúncula, va anar a cantar amb aquesta coral de veus mixtes 

(nins i adults), alguna missa de funeral al seu poble de Montuïri; però això fou anys més 

tard (quan tenia 17 ò 18 anys). Al mateix poble de Montuïri començarà a sensibilitzar-se 

envers la música popular, sobretot la que executaven els xeremiers quan acompanyaven 

l’antiquíssima i tradicional dansa dels “cossiers”179 que avui encara podem contemplar i 

gaudir a Algaida, Montuïri... Al seu poble, a l’escola, estudiava amb aquells textos que 

ell recorda com  “Grado Elemental, Medio y Superior”(3 volums), l’autor dels quals era 

Miquel Porcel i Riera.. 

Arribada l’edat de 8 anys, Antoni va entrar al Convent de Franciscans d’Artà, 

on va estudiar l’Ingrés als Estudis del Seminari (comprenien estudis d’humanitats, 

filosofia, teologia...). Entre d’altres matèries, l’ingrés comprenia Matemàtiques, 

Gramàtica, Geografia... A aquest convent hi havia un grup de nins que cantaven a les 

funcions litúrgiques, i els nous que entraven, provaven les seves veus i els afegien al 

petit cor de nins cantaires del Convent. És clar que el petit Antoni de seguida va formar 

part dels nins cantors per les seves aptituds musicals i per la cura de la seva veu. En 

aquell temps, com els convents eren pobres, es repartien els nivells escolars a diversos 

                                                           
179 Miralles, Joan. i Carbonell, Xavier. Cossiers de Montuiri. Mallorca, Ajuntament de Montuiri, 1992 
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centres: així a Artà es cursava l’Ingrés als estudis seminaristes, al Convent de 

Llucmajor, el grau Elemental, el Primer i el Segon, al Convent de Sant Francesc de 

Palma, el Tercer i el Quart, i a La Porciúncula, els nivells més alts, el Cinquè, el Sisè i 

el Setè. 

Després d’haver fet l’Ingrés  al Convent d’Artà, Antoni Martorell va seguir els 

seus estudis al Convent de Llucmajor, cursant el Primer i el Segon dels estudis 

esmentats, on ja s’hi afegirien noves assignatures com el Llatí i la Història. Curiosament 

la seva formació musical va tenir poca continuació, doncs tant al Convent d’Artà com al 

de Llucmajor, no es donaven classes de Música (Llenguatge Musical, instrument...). 

Així que fins que va arribar al Convent de Sant Francesc de Palma no va reprendre de 

bell nou els estudis musicals. Aquí, al Convent de Sant Francesc on cursà Tercer i Quart 

graus es continuaven afegint noves assignatures: Retòrica, Matemàtiques, Llatí, 

Literatura... En aquest convent, abans d’arribar Antoni Martorell, hi havia també els 

seminaristes més grans que estudiaven Filosofia, i tenien un grup coral de veus greus, 

que preferentment cantaven cançons unísones i el cant gregorià, dirigits pel Pare Joan 

Rubí Barceló (1882-1961), un frare d’Algaida180.  Després, els estudis de Filosofia, 

passaran a donar-se a la Porciúncula, precisament coincidint amb l’arribada d’Antoni 

que provenia del Convent de Sant Francesc de Ciutat. A l’edat de 12 anys ingressà a la 

Porciúncula (Seminari Seràfic dels Pares Franciscans), on es perllongaria la seva estada 

fins els 18 anys, vestint l’hàbit de la TOR (Tercera Odre Regular) el 9 d’octubre de 

1927. Als 14 i 15 anys va continuar els estudis seminaristes, i després als 16 anys feu el 

noviciat, iniciant d’aquesta manera la seva primera formació espiritual a l’Ordre 

Franciscana: això implicava també l’estudi de noves assignatures de caire religiós, a 

                                                           
180 CM (Joan Parets). GEM. Volum XV, pàg. 10 
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més del Llatí i Grec. Així va professar els primers vots en el mateix convent el 5 de 

setembre de 1929. 

Quan Antoni Martorell arriba a la Porciúncula, es comença a crear un col·legi 

que comprendria tots els estudis de Primària i Secundària com avui diríem, la qual cosa 

feu possible la institució d’un cor infantil i una coral de veus mixtes on hi participarien 

els alumnes més petits i també els més grans. D’aquesta manera el músic Antoni 

Martorell participaria i gaudiria de l’autèntic cant coral. Així es creà el que diríem 

Seminari Únic (que fins aleshores no existia; fet que obligava a què els diversos  

convents acollissin,  com hem vist els diferents cursos de l’ensenyament escolar). A 

partir d’ara tots els nins que volien estudiar ingressarien a La Porciúncula, on també hi 

hauria un internat pels nins que eren de diversos indrets de Mallorca, tal com ja es 

donava, feia segles, al Santuari de Lluc amb els “blauets”. Els altres convents, que fins 

llavors havien suportat el pes d’aquests cursos, ajudarien al sosteniment del Seminari 

Únic, a La Porciúncula.   

En aquests moments, a Mallorca, hi hauria tres escoles destacades i 

representatives del cant coral: la del Santuari de Lluc (Escolania de Lluc i Schola 

Cantorum de Lluc), la del Seminari Diocesà (Schola Cantorum del Seminari) i la de La 

Porciúncula (que seria l’Schola Cantorum dels Franciscans), que havia començat en 

aquells moments, i el seu director i responsable era el Pare Rafel Ginard Amorós d’Artà 

(1898-1979), mestre de capella i compositor181. A més de ser Rector del Seminari de La 

Porciúncula, el Pare Rafel Ginard era també professor de música i donava classes de 

Llenguatge Musical (solfeig de Lavignac) i Piano, que comprenia diversos autors com 

Kramer, Clementi, Diabelli, Mozart, Bach.... Ell fou el primer mestre de piano d’Antoni 

Martorell. Aquestes classes de solfeig i piano les rebien els alumnes més avantatjats, 

                                                           
181 CM (Joan Parets). GEM. Volum VI, pàg. 260 
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que, poc temps després, començarien els estudis d’harmonia amb un professor seglar, 

anomenat Sr. Josep Picó Forteza (1872-1948), que es traslladava ex-professo de Palma 

a La Porciúncula, per aquestes classes182.    

Hi havia una certa rivalitat -entesa en el bon sentit de la paraula- entre aquestes 

agrupacions corals que lluitaven per obtenir una bona qualitat de veus i seleccionar un 

bon repertori  de polifonia religiosa i profana i de música unisonal, a més del cant 

gregorià... 

Als cursos de Cinquè i Sisè, ja es començava l’estudi de la Filosofia, però serà 

després del noviciat (16 anys), quan Antoni (amb concomitància amb la Filosofia i 

altres matèries complementàries, sobre tot anglès i italià), s’aplicarà a l’aprofundiment 

del piano i l’harmonia.  

Als 18 anys Antoni Martorell és enviat a Roma, on començarà l’estudi de la 

Teologia durant 4 anys, mentre a Espanya havia entrat la segona República la qual cosa 

provocà un canvi polític que sobretot repercutirà en l’Església. Aquesta situació 

político-nacional fou la que determinà que els Superiors enviassin els seminaristes 

majors a Roma. Una vegada a Itàlia, l’estudiant Antoni Martorell començarà els estudis 

de Teologia a la Universitat Gregoriana i pel seu compte, continuarà els estudis de piano 

i harmonia. L’any 1932 va obtenir el batxillerat en Teologia. Així mateix iniciarà la 

seva vena de compositor estant a Roma amb obres com els motets “Dextera Domini, 

Oculi omnium, O memoriale” i també amb un “Te Deum”, aquest darrer ja a veus 

mixtes. Després del tercer curs de Teologia, l’obligaran a tornar a Mallorca per fer el 

servei militar de “quota”, que representava una reducció de sis mesos respecte als altres 

que no eren “de quota”. Era cap a l’any 1934-35, i havia entrat al govern espanyol en 

Lerroix amb el suport del partit de Gil Robles. La situació político-social s’anava 

                                                           
182 CM (Joan Parets). GEM. Volum XIII, pàg. 125 
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sobreescalfant de cada dia: de fet, l’any 1936, esclataria la guerra civil espanyola amb el 

cop d’estat del General Franco, creant-se un  clima d’inestabilitat política. Des d’aquell 

moment tots els reclutes de la reserva es veien obligats a incorporar-se immediatament 

al propi grup militar. En qualsevol cas, el servei militar era obligatori per a tothom i no 

es podia excloure a ningú de fer-lo. Antoni Martorell continuà a Mallorca, quan es 

declarà la guerra civil seguint, així com podia, els estudis musicals, coincidint amb la 

creació del Conservatori Elemental de Música de Palma183. 

  Aquest conservatori pertanyia al districte universitari de València, perquè 

Barcelona estava en mans dels republicans mentre València quedava sota el control dels 

nacionals. En aquest temps també hi havia estudis musicals reglats que formaven part 

dels estudis de mestre a la Normal: allí hi havia dos catedràtics de música, un a la 

Normal masculina i l’altre a la Normal femenina. 

Quan va cursar el 5è de piano (darrer curs dels estudis elementals de piano), i 

també al 8è (curs final del títol superior), varen venir per examinar d’aquests cursos 

com era habitual, uns professors del Conservatori Superior de València. Antoni 

Martorell va obtenir el títol superior de piano amb “Sobresaliente” (1943). 

Estant al Convent de Sant Francesc de Palma, feu la professió solemne el 15 de 

novembre de 1936, i a l’any següent, el 7 de març, és ordenat prevere per l’Arquebisbe-

Bisbe de Mallorca Dr. Josep Miralles Sbert a la Catedral (Capella privada del Bisbe) 

juntament amb altres dos candidats de la mateixa ordre (TOR). Una vegada ordenat 

queda destinat al Seminari Seràfic de la Porciúncula com a professor d’humanitats 

(1937-1940). 

                                                           
183 Els professors que estaven al front d’aquesta nova entitat eren el Dr. Antoni Sancho i Nebot (1884-
1961), director; el Sr. Jaume Roig, titular de piano, i Secretari del Conservatori; la Sra. Teresa Bover, 
piano; Sr. Ignasi Piña Tarongí (1898-1963), violí; el Rev. Rafel Vich Bennàssar (1893-1945), harmonia i 
estètica musical i composició; el Rev. Joan Mª Thomàs Sabater (1896-1966), història de la música i piano 
(orgue privadament); el Sr. Josep Segura Cortés, música de cambra; la Sra. Conchita Vilella, piano i 
solfeig. També es cursaven altres instruments com violoncel. Vegeu GEM. 
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El 22 de novembre de 1941, essent director Antoni Sancho i Secretari Jaume 

Roig del “Conservatorio Oficial de Música de les Illes Balears”, va obtenir el “primer 

premio” d’harmonia, després d’haver cursat (1940-41) amb “sobresaliente” el curs 

d’Harmonia Superior184 i un altre premi extraordinari. El curs 1941-42 (inscripció el 28-

11-419) ingressa a Roma al “Pontificium Institutum Musicae Sacrae” cursant el primer 

curs i a continuació el segon fins 1942-43.185 

Antoni Martorell és destinat a Mallorca (període de postguerra) a la 

Porciúncula essent el director de l’Schola Cantorum del Seminari Seràfic, a més de 

professor de Teologia, Dogmàtica i Moral i Sagrada Escriptura (1944-1946). 

Al curs 1947-48 va tornar a Roma a continuar els estudis musicals (tercer curs) 

al mateix Institut (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) de Roma, amb algunes altres 

assignatures com: “Practica gregoriana, Teoria gregoriana superior, Estetica gregoriana, 

Paleografia gregoriana, Lezione publica, Direzione di canto gregoriano, Musicologia, 

Accompagnamento gregoriano, Organo complementare, Organografia, Storia della 

musica, Composizione sacra: mottetto polifonico, Composizione sacra: Sonata, 

Direzione polifonica”.186 A més, és nomenat superior del Col·legi Major de la 

Immaculada Concepció de Sant Giovanni de Collato de la Província Espanyola de la 

                                                           
184 Arxiu personal. Diploma 
185Durant aquests cursos les assignatures que va estudiar al primer curs eren: “Teoria gregoriana generale, 
Practica gregoriana, Liturgia generale, Storia del ganto gregoriano, Legislazione liturgica musicale, 
Armonia II i III, Contrapunto i ammissione fuga”. Al segon curs: “Practica gregoriana, Estetica 
gregoriana, Liturgia particulare, Organo complementare, Organografia complementare, 
Accompagnamento gregoriano, Fuga, Strumentazione, Musicologia storica, Musicologia paleografica, 
Storia particulare della musica, Critica musicale”. El director d’aquest institut era l’abad de Montserrat 
Gregorio Suñol i entre els eminents professors podem citar Licinio Refice, Cassimiri, dom Sunyol, 
Dobici, Vignanelli, H. Anglès... . 
186 Resumint, direm que a la certificació de l’expedient acadèmic consta: “Ha conseguito il Baccellierato 
in canto gregoriano- 27-giugno-1942” (signat pel secretari Carolo Boccardo) i també: “Ha conseguito la 
licencia in Canto gregoriano con la calificazione: Summa cum laude probatus ed il Baccellierato in 
Composizione Sacra. Roma, 16 –giugno-1943”(signat pel secretari Carolo Boccardo) i després finalment 
consta la certificació de la llicenciatura: “Ha conseguito la Licenza ed il Magistero in Composizione 
Sacra ambedue con la classífica: Magnum cum laude probatus, Roma, 1º luglio-1948” (signat pel 
secretari Carolo Boccardo). Al curs 1950-51 va acabar la tesi titulada: “Le forme gregoriane nella 
imnodia di T.L. Victoria” al mateix Institut.  
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TOR a Roma, els anys: 1946-1947; 1949-1964 i 1970 a 1981. També fou mestre 

d’estudiants que havien fet la seva professió al mateix col·legi, entre els anys 1940-1942 

i 1947-1967. L’any 1951 és elegit Conseller General de l’Ordre (TOR) pel Definitori 

Provincial, amb seu al Convent de Sant Cosme i Damià de Roma, ofici que va exercí 

fins l’any 1959. 

Acabats els estudis acadèmics va continuar perfeccionant-se amb alguns 

professors privadament; així va estudiar formes musicals amb Cesare Dobici (era 

professor del Pontifici Institut) i sobretot cal fer referència als estudis que va fer amb el 

gran músic compositor italià Ennio Morricone (famosíssim per la música de moltes 

pel·lícules que ha fet al llarg de la seva vida com “La muerte tenía un precio, Por un 

puñado de dólares, La misión...”. Aquests estudis amb Ennio Morricone eren 

d’orquestració i varen durar aproximadament uns dos anys. Per tant, cap a l’any 1953 va 

acabar totalment els estudis de música. 

L’any 1947 va entrar d’organista titular i mestre de capella de la basílica de 

Santa Susanna dels nord-americans a Roma, càrrec que exercí fins l’any 1982. Però 

l’ocupació principal fou la docència musical i litúrgica a instituts privats i públics com 

per exemple podem citar la de director de música coral i d’orgue i professor de polifonia 

al Pontificio Collegio Norteamericano (15 anys, del 1954 al 1970) a més de mestre-

prefecte i superior al col·legi citat abans. També exercí de professor de música i cant 

coral a l’institut “Centro Mater Amabilis”, al “Centro Teológico Don Alberione”, al 

“Pontificio Instituto San Leone Magno” i a “l’Associazione Italiana Santa Cecilia”... El 

6 de maig de 1965 va ser el mateix Sant Pare Pau VI qui el designava membre de la 

Comissió Diocesana de Música Sacra de Roma i més endavant director de la mateixa 

Comissió pontifícia (1970), càrrec que exercí fins la tornada a Mallorca l’any 1982.  



176 
 

Com a responsable de la música litúrgica a la diòcesi del Papa, organitzà i 

dirigí 24 cursos d’”Aggiornamento litúrgico-musicale” al Seminari Teològic de Sant 

Joan del Laterà, cursos que foren freqüentats per uns 3.700 alumnes com consta a les 

actes de la Comissió Diocesana de Música Sacra (els alumnes eren drectors de cor i 

responsables del cant litúrgic). Com a fundador i director de la “Schola romana 

polifonica” divulgà la música polifònica clàssica i moderna a través de conferències i 

concerts durant molts d’anys. Fou encarregat i responsable de la música a la parròquia 

de la Nativitat de N.S.J.C. del del 1977 al 1982, amb uns objectius ben concrets: oferir 

al públic, i als responsables de la pastoral, un model de participació musical cantada a la 

litúrgia catòlica. Evidentment al marge de la seva tasca oficial, també és necessari 

ressaltar d’una manera important la feina de composició que Antoni Martorell anava 

fent i les col·laboracions amb revistes musicals italianes on s’hi troben escrites moltes 

de les composicions que va fer a la seva llarga estada a Roma, que podem classificar en: 

música vocal (a capella), vocal-instrumental (cor i orgue) i instrumental (principalment 

orgue).187 

Encara estant a Roma, no va perdre el contacte del tot amb la seva estimada 

Mallorca, i així entre els anys 1971 a 1982, i amb el suport del Bisbe de Mallorca Mn. 

Teodor Úbeda, organitzà unes Setmanes Pastorals de Música amb la nostra llengua; per 

a conscienciar als responsables de la pastoral musical de la diòcesi, i per dotar-la d’un 

repertori propi de música litúrgica per aconseguir alliberar la nostra diòcesi d’un tipus 

                                                           
187 Entre aquestes revistes podem citar: “Le armonie dell’organo per l’azione liturgica” (Edizione Carrara 
- 1959), “L’organista d’Oggi” (Torino), “Armonia di voci” (Elle di ci – Torino, 1967), “Associazione 
Italiana Santa Cecilia”...publicació de “Zodiac” (llibre de composicions per a orgue fet per encàrrec 
d’Estats Units amb pedal opcional, publicació de 14 misses, “Ore serene” (antologia de peces per orgue 
amb pedal “ad libitum”)... a moltes d’aquestes revistes la seva col·laboració fou de 30 anys com 
“Armonia di voci”, i d’altres més de 20 anys com a “Le armonie dell’organo”. No podem oblidar també 
en aquesta època de la seva vida la producció discogràfica i concertística (concertista d’orgue). Com a 
organista va actuar a Roma, a Bolònia, a Torí, a Assís, a la Ràdio del Vaticà, a la Ràdio Montecéneri de 
Suïssa, i a Lugano i Locarno també a Suïssa.  
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de música estranya desvinculada de qualsevol tradició i a més estrangera que 

impregnava les nostres celebracions litúrgiques d’aquell moment.  A més també s’anava 

implantant un sistema tecnològic de posar música a través del cassette i discos, la qual 

cosa fomentava un mal gust i una decadència musical litúrgico-religiosa. Tot això havia 

començat quan a partir de l’any 1969, s’iniciava el post-concili; en aquests moments 

Mallorca estava passant per uns moments difícils pel que fa a la música litúrgica, i 

perillava la pèrdua de la nostra identitat musical, doncs els responsables de la música 

pastoral no varen demostrar la seva competència davant la quantitat de música 

estrangera, castellana, francesa, anglesa, americana... que anava copsant les nostres 

parròquies; per aquest motiu el Pare Antoni Martorell, com hem vist, va intervenir per 

donar el suport musical i sortir d’aquest pou en el que ens havíem ficat. Fruit de tot 

això, va néixer la seva antologia musical “Celebrem el Senyor” que s’ha convertit en el 

cançoner litúrgic per excel·lència de tota la nostra diòcesi. Aquest cançoner és inspirat 

en la nostra música popular autòctona i serà analitzat més endavant. 

Definitivament l’any 1982 Antoni Martorell torna a Mallorca on hi va quedar 

fins a la seva mort. La tornada a Mallorca representa una nova etapa tant de treball com 

de vida comunitària, doncs queda destinat a la Comunitat de Frares Franciscans del 

Convent de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca. Pel que fa a la seva obra, des d’aquest 

any són innumerables les composicions que s’han estrenat i editat, tant pel que fa a 

instruments (sobretot l’orgue) com al cant coral; sense oblidar els darrers anys en els 

que hem pogut escoltar algunes obres simfòniques i per a cor i orquestra, una d’elles 

recentment estrenada a “l’Auditòrium” de Palma, el mateix dia que també s’estrenava a 

Mallorca l’obra per a cor i orquestra “Canticum Paschale in Rondó (Psalmus 117)”. La 

primera obra simfònica titulada “L’Enze, evocació simfònica” era una estrena mundial 

per a orquestra; l’estrena fou el dia 14 de setembre del 2006, així com l’altra obra citada 
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“Canticum Paschale in Rondó” que fou estrena solament a Mallorca, perquè ja havia 

estat estrenada al Vaticà (Roma) l’any 2005.188 

El 26 de novembre del 2001, fou nomenat Dr. Honoris Causa per la nostra 

Universitat de les Illes Balears, en un solemne acte a l’església parroquial de Montuiri, 

el seu poble natal. La lliçó magistral del nou doctor va versar sobre el folklore musical 

balear, duent per títol “El folklore musical balear, referent antropològic de la nostra 

identitat”, i ha estat publicada per la pròpia universitat i també per l’Ajuntament de 

Montuiri. Aquest mateix any 2001 s’inaugurava una escola d’orgue amb el nom 

d’Escola Antoni Martorell”. 

També l’any 2003 s’inicia un “Festival Internacional d’Orgue Antoni 

Martorell”; i el dia 8 de novembre del mateix any, a la Sala Pau VI de Roma, s’estrena 

“Variazioni e fuga per grand’organo sul corale popolare –Girau a mi vostra mirada-“ i 

“Canticum Paschale in Rondó” per cor i orquestra. Visió alegòrica de l’exaltació a la 

glòria del Beat Joan Nepomuceno Zegri, fundador de les Mercedaries de la Caritat. 

L’Orquestra Simfònica de Palma, la Capella Mallorquina i el Collegium 

Vocale, a més del Cor Carmina, interpreten a “l’Auditòrium” de Palma de Mallorca, 

“L’Enze evocació simfònica” i el “Canticum Paschale in Rondó” el 14 de setembre de 

2006. Aquest mateix any, per Nadal, s’estrena a la Catedral de Mallorca, una de les 

seves grans composicions “La processó dels profetes”. 

A l’any següent, el 2007, en el Teatre Principal de Palma, a la clausura del 

centenari de Sta. Isabel d’Hongria, s’estrena la composició titulada “Il cantico dell 

creature”. Els intèrprets són la Coral Universitat de les Illes Balears i l’Orquestra 

Simfònica de Ciutat de Palma. Aques mateix any, en el mes de juliol, el Pare Antoni 

                                                           
188 Amb motiu de la beatificació del venerable “Juan Zegrí i Moreno”, fundador de les Germanes 
Mercedàries de la Caritat (Granada-España), dia 8 de novembre del 2003, a la sala Paulo VI “Nervi” Città 
del Vaticano, es va estrenar aquesta obra.  El concert fou interpretat pel Cor “Carmina” de Barcelona 
acompanyat per l’orquestra “I Virtuosi” de Roma, sota la direcció de Fernando Marina (mallorquí).  
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Martorell és rebut pel Papa Benet XVI i presenta l’obra musical “Paraliturgia de St. 

Josep Obrer” per a cor i orgue. 

Respecte als premis i guardons, Antoni Martorell va rebre els següents: 

-“Siurell de plata” (1968). Palma de Mallorca. 

-“Galardón en el festival de música vocal de Goritzia”. Itàlia (1969). 

-“Medalla de plata, conmemorativa del Pontificado de S.S. Pablo VI”, com 

reconeixement a la seva activitat a favor de la música sacra (1976). 

-“Escultura de arcilla de Pere Pujol” amb la llegenda: “Al I·lustríssim. P. 

Antoni Martorell –L’església de Mallorca- 11 setembre 1982”. 

-“Presidente del jurado del Festival Mundial de Canción Religiosa Popular”. 

Palau d’esports de Roma, en presència del Papa, el 10 d’octubre de 1983, 

-“Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Sebastián” de Palma de Mallorca, el 12 de juny de 1985. 

-“Populars de Mallorca”, el 13 de desembre de 1985. Guardons que entrea 

Ràdio Popular de Mallorca. 

-“Hijo ilustre de Montuiri”, distinció que li feu l’Ajuntament de Montuiri, el 

dia 15 de desembre de 1985. 

-“Medalla d’honor i gratitud de l’illa de Mallorca”, el 22 de març de 1986, 

organitzat i patrocinat pel Consell Insular de Mallorca. 

-“Placa de plata de la Fundació ACA (Àrea Creació Acústica)” de Mallorca. El 

25 d’octubre de 1995. 

-“Josep Maria Llompart”, guardó concedit per l’Obra Cultural Balear, el dia 18 

de desembre de 1998 en el “Casino Paladium de Palma de Mallorca”. 

-“Insígnia d’or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears” el 5 de març de 

1999, imposada a la Llotja de Palma de Mallorca pel President del Govern de les Illes 
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Balears, com a reconeixement a la tasca de tota una vida dedicada a la música i com a 

defensor incansable del nostre folklore i música populars. 

-El 22 de març de 2001, reb el “Magister Ordinis”, que és l’honor que 

concedeix la Cúria General de Roma de la TOR, als mèrits litúrgics-musicals. 

-La Coral Universitat de les Illes Balears amb motiu del seu 25 aniversari, 

anomena  amb el diploma honorífic “Cantaire d’honor” a Fr. Antoni Martorell. 

-El 30 d’aril de l’any 2004, reb l’homenatge del “Conservatori Superior de 

Música de les Illes Balears”. 

L’any 2008 va poder veure realitzada una de les seves grans inspiracions, la 

restauració i reconstrucció del gran orgue de la Basílica de Sant Francesc, després de 

dedicar-s’hi durant els  darrers anys de la seva vida (2004-2008). 

El dimecres dia 18 de febrer de l’any 2009 al Convent de la Porciúncula, va 

deixar aquest món, després d’haver patit una caiguda que li provocà greus danys al seu 

cos. El funeral es va celebrar el dijous 19 de febrer a la Basílica de Sant Francesc de 

Ciutat de Mallorca, amb la presència d’autoritats religioses i civils. El Pare Provincial 

de la TOR, Reverend Fr. Bartomeu Pont, va presidir la cerimònia tenint com a 

concelebrants el Ministre general, Reverend Fr. Michael Higgins (vingut des de Roma) i 

el Vicari general de la diòcesi de Mallorca, Reverend Mn. Lluc Riera. Es va llegir un 

comunicat del Bisbe de Mallorca Mons. Jesús Murgui dirigit al Ministre provincial. Tot 

el poble assistent va cantar la seva música durant la “Missa de Requiem”.  

L’Ajuntament de Montuiri (el seu poble natal) va decretar quatre dies de dol per la 

pèrdua del seu fill il·lustre Fr. Antoni Martorell i Miralles. 

De la seva tasca com a compositor, el lector podrà consultar l’annex numerat 9 

al final d’aquest volum. 
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4. ALGUNS EXEMPLES DE LA INFLUÈNCIA DIRECTA DEL FOLKLORE 

MUSICAL I DE LA CANÇÓ POPULAR A L’OBRA DEL MÚSIC-COMPOSITOR 

ANTONI MARTORELL 
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Com ja hem vist i comentat abans, la influència de la música popular als 

compositors en general al llarg de la història és evident, ara bé, no és fins en el 

nacionalisme quan hi trobam la música popular com a recurs primordial de la 

composició en tots els músics. D’una manera o d’una altra, tot gira entorn del fet 

musical folklòric i popular, sobretot per fugir de l’opressió de la influència que havien 

tengut dels països exportadors de música: Alemanya, Itàlia i França. Per aquest motiu el 

nacionalisme més que un període històric de la música culta, es converteix en una 

manera de concebre la música i per tant de fer-la. 

 Així doncs, també el Pare Antoni Martorell rep la influència de la música viva 

del poble, entre altres coses, perquè aprecia el fet cultural i popular, és a dir tradicional. 

Per això ell s’inspira en el folklore i la música popular de Mallorca i en certa manera en 

el de la resta d’illes. Aquí podem veure i analitzar alguns exemples d’aquesta influència 

de la música popular en la seva composició religiosa, als exemples que citam i 

estudiam. En alguns casos podem veure cèl·lules rítmiques i melòdiques de la cançó 

popular font de la inspiració, i en altres també es pot contemplar la pròpia línia melòdica 

d’altres cançons. 
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Anàlisi de la cançó: 

-És un himne que duu per títol: “Hem passat de la mort a la vida”(1) i que forma 

part del conjunt de cants religiosos dedicats a la Diòcesi de Mallorca que l’autor va 

composar i va titular: “Celebrem el Senyor”. Aquesta cançó està inspirada damunt la 

cançó popular mallorquina “Ses ninetes”. (2) 

-Es tracta d’una cançó religiosa (himne) que es canta durant el Temps Pasqual. 

-Aquesta cançó està en la tonalitat de Do Major, majoritàriament escrita en un 

ritme ternari (per aquest motiu el compàs també és ternari:3/4), exceptuant al compàs 14 

(allí comença el que denominam “tornada”, on canvia al ritme binari (compàs 2/4) fins 

el compàs 28 que torna passar al ritme ternari, que és el de la cançó popular.  

-El ritme, doncs, ja té una influència de la cançó popular mallorquina ja citada 

“Ses ninetes...”, i això es demostra veient el compàs 30, on es pot comprovar que hi 

figura una blanca seguida de dues corxeres. Aquesta cèl·lula rítmica va normalment 

seguida a la cançó popular d’un altre compàs de tres negres establint aquest tipus de 

combinació que li dóna aquest ritme característic, i que el compositor de l’himne també 

reflecteix a la seva composició.  
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-Respecte a la part melòdica, és aquí que ens adonam encara més de la influència 

de la cançó popular: la frase musical que comença al compàs 28, reflecteix quasi amb 

exactitud la frase principal de la cançó popular mallorquina. (A la partitura de la cançó 

es pot veure allà on comença la frase melòdica “Ses ninetes”) 
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Anàlisi de la cançó: 

-És una aclamació abans de l’Evangeli: “Al·leluia”. L’al·leluia vendria a ser la 

tornada de la cançó, i després segueix l’estrofa que en aquest cas és a quatre veus 

mixtes. També aquesta aclamació forma part del cançoner “Celebrem el Senyor”. (3) 
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Tal com es pot veure, l’autor assenyala la procedència de la inspiració d’aquesta cançó 

(aclamació) religiosa en el nostre folklore popular: “Sobre un tema del “Copeo de 

Muntanya””. (4) 

-Aquest “al·leluia” està també en la tonalitat de Do Major i escrit en ritme ternari 

(compàs ¾). El que anomenaríem tornada que és pròpiament l’al·leluia, es canta a 

l’uníson i després l’estrofa, es canta a 4 veus mixtes a capella, o tal com especifica el 

compositor, amb un solo de soprano i acompanyament de l’orgue. 

-El ritme es caracteritza per ser ternari, i per aquest fet imita el tema (motius) de 

la cançó popular “Copeo de Muntanya” on s’inspira. Per això està escrita la composició 

en compàs de ¾ tot el que és l’al·leluia (tornada) i a l’estrofa que és mes lliure pel 

recitat del primer, quart i sisè compassos (degut al text), encara que la resta de l’estrofa 

està escrita en C (compàs 4/4). El que és bastant singular, és que el referent popular en 

aquesta composició, es reflecteix en l’acompanyament d’orgue de la cançó (al·leluia); 

per això podem comprovar com als primers compassos el ritme és quasi una còpia 

(motius) del “Copeo de Muntanya”: el primer temps de silenci seguit de 4 corxeres, 

llavors segueix un compàs de negra, negra amb puntet i corxera, l’altre compàs està 

format per una negra i una blanca, el que fa que es distanciï del ritme del “Copeo”, 

doncs haurien de ser 3 negres. Però això es dóna fidelment als compassos 9, 10 i 11 on 

segueix l’estructura rítmica del “Copeo”. 

-Pel que fa a la part melòdica, podem observar com ja hem dit abans, que la 

inspiració (motius) de la frase melòdica del “Copeo” està en l’acompanyament de 

l’orgue i no a la part cantada de l’al·leluia. Així comença la imitació del “Copeo” en els 

3 primers compassos que ho fan en la tonalitat de tota la composició que és Do Major. 

Per aquest motiu, diríem que comença en tònica, però al tercer compàs que hauria 

d’anar a la subdominant, ho fa al sisè grau de l’escala (superdominant) i al quart compàs 
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descansa en la dominant i hauria de ser tònica, tal com ho fa la cançó popular. És ben  

clar que la part aguda de l’acompanyament, és la que ens fa sentir la melodia del 

“copeo”. L’explicació de perquè acaba en dominant i no en tònica, és senzilla: l’autor 

modula aquesta frase musical representativa del “copeo” a altres tonalitats veïnes. Així 

després d’acabar a la dominant (Sol M), aquest acord li serveix de pas per imitar la frase 

del “copeo” a la tonalitat nova de Re menor, la qual cosa li dóna un nou caire tonal 

perquè ha canviat el mode de la frase del “copeo” que està en Major i ell l’ha passada a 

menor (Re m). Als compassos 9, 10, 11 i 12, torna una altra volta a la frase 

representativa ja citada, però a la dominant de la tonalitat original (Do M): Fa Major, 

encara que al quart compàs de la frase del “copeo” va cap a una modulació (La bemoll 

Major) que conduirà novament a la tonalitat inicial de Do Major, tal com es pot veure 

als 4 darrers compassos de la tornada (al·leluia), on imita la part melòdica descendent 

que continua a la frase representativa del “copeo”. 
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Anàlisi de la cançó: 

-És un himne penitencial que pertany a la Quaresma, i que forma part d’un 

conjunt d’himnes d’aquest temps, com el ben conegut “Girau a mi vostra mirada”. El 

que analitzam es diu “El camí que feu Jesús”. Tots aquests himnes estan inclosos dins el 

cançoner religiós de Mallorca “Celebrem el Senyor”. També com d’altres de les 

cançons analitzades, l’autor exposa l’origen de la seva inspiració en aquest himne, tal 

com es pot llegir a peu de pàgina en el mateix himne: “inspirat damunt motius populars 

de la Ximbomba (cançó popular mallorquina)”.(5) 

-Aquest himne que està en la tonalitat de Sol menor i escrit en ritme ternari 

(compàs ¾), presenta algunes singularitats a la tonalitat abans esmentada que després 
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considerarem. La cançó que té un acompanyament d’orgue, comença amb una breu 

introducció d’aquest instrument. Després comença el que anomenam el cor o un/una 

solista que canta l’estrofa (hi ha 4 textos diferents de 4 estrofes), i tot seguit entre tot el 

poble (tots) per cantar el que diem tornada. 

-El ritme es caracteritza per ser ternari, d’aquesta manera imita fidelment el 

mateix ritme de la cançó popular comentada. El compàs és per això de ¾, encara que el 

tempo és tranquil, tal com ho expressa el compositor a l’himne: “Tranquil i amb 

sentiment”. Segueix amb bastant regularitat el dibuix rítmic del referent popular “Sa 

ximbomba”: tant l’estrofa com la tornada, comencen a temps feble, (tercer temps del 

compàs), amb dues corxeres; continuen dues negres al següent compàs i acabant aquest 

mateix, altra volta amb dues corxeres al darrer temps feble. Així també coincideix a la 

cançó popular com es pot comprovar. L’única diferència important respecte a la cançó 

popular és que aquesta es caracteritza rítmicament per tenir un grup irregular de notes 

(un cinquet) en un temps, i que es repeteix al llarg de la cançó. 

-La línia melòdica està principalment representada en “El camí que feu Jesús” a 

la part que hem designat com a tornada: així ho podem veure als 5 compassos darrers. 

En aquest cas no hi ha una repetició de les cèl·lules melòdiques fidels de la cançó 

popular “Sa ximbomba” sinó que hi ha el motiu melòdic de caire modal. Aquesta és la 

singularitat principal d’aquesta cançó religiosa d’Antoni Martorell. Analitzant la cançó 

popular ens adonam que respon a simple vista a la tonalitat de Re menor, tal com l’ha 

escrita i transcrita l’autor del cançoner. Per una altra part, Antoni Martorell escriu “El 

camí que feu Jesús” en la tonalitat de Sol menor per tal d’aglutinar les dues notes 

alterades a la cançó que són el si i el mi bemolls, cosa que no fa Julià Prohens, i es 

limita a l’alteració del si bemoll, per aquest motiu tenen armadures diferents ambdues 

cançons. Però el que està clar, és que Antoni Martorell en fa una anàlisi exhaustiva de la 
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cançó popular i extreu la cèl·lula melòdica de la cançó transportada a l’escala de mi (no 

tonalitat de mi), que pertany al mode gregorià o romà del III to (escala de mi), o com 

diem al “deuterus auténticus”. Aquesta cèl·lula melòdica que caracteritza la cançó 

popular i també la religiosa està formada per 5 notes: mi-fa-sol-la-si. Aquesta seqüència 

de notes mesclades de diferents maneres donen a les cançons aquest caire arcaic modal: 

sol-mi-sol-si-la-la-fa-mi (cadència característica de “Sa ximbomba”) i si-sol-fa-mi-fa-

fa-la-sol-fa-mi (cadència principal de la cançó religiosa). Resumint no podem dir que 

sigui una còpia melòdica d’una o vàries cèl·lules de “Sa ximbomba” que Antoni 

Martorell ha reflectit a “El camí que feu Jesús” sinó que hi ha posat el caràcter modal 

que ens recorda la cançó popular, és el perfum, la saba de la planta el que escoltam a la 

seva cançó.  



195 
 

 



196 
 

 

 

 

 



197 
 

 

 
 
 Anàlisi de la cançó: 

 -Es tracta d’un himne que pertany a la “Solemnitat del Senyor durant l’any” i 

que fa referència al “Cos i la Sang de Crist”, amb lletra de Pere Orpí.    

També com d’altres de les cançons analitzades, l’autor exposa l’origen de la 

seva inspiració en aquest himne, tal com es pot llegir a peu de pàgina: “Motiu popular: 

L’hereu Riera”.(6) 

-Aquest himne que està en la tonalitat de La menor i escrit en ritme ternari, (i en 

ternari-binari), representat pel compàs 3/4 i 5/4 (compàs compost d’amalgama, que està 

configurat pel ritme ternari més binari: 3+2). A la cançó com és habitual, hi ha un 

acompanyament d’orgue, sense introducció de l’orgue. Comença després l’estrofa (hi ha 
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5 textos diferents de 5 estrofes), i tot seguit entre tot el poble (assemblea) per cantar el 

que diem tornada que continua a la partitura i que no es veu a la imatge. 

-El ritme es caracteritza per ser ternari, encara que també intercala el compàs 

d’amalgama 5/4 com ja hem vist, per facilitar l’adaptació del text al motiu popular de la 

cançó “L’Hereu Riera” (es pot veure a la imatge de la cançó popular, allà on comença el 

motiu melòdic-rítmic que impregna el seu himne (De l’entranya de l’espiga) i que està 

assenyalat al segon compàs del segon pentagrama, tot just quan canvia de ritme binari a 

ternari (passa del compàs 4/4 al compàs 3/4). El compàs per tant és de 3/4, amb 

l’excepció ja comentada. És evident que per imitar el motiu popular de la cançó ha 

hagut de fer l’adaptació rítmica del text a les figures i per aquest motiu el resultat és el 

canvi de compàs (de 3/4 a 5/4) encara que després d’aquests dos compassos de 5/4 torna 

a canviar al 3/4. Després seguirà la tornada. 

-La part melòdica de l’himne “De l’entranya de l’espiga” que conté la influència 

de caire modal, tal com ho fa la cançó “L’hereu Riera”, és troba subratllada a la 

partitura de l’himne i també queda assenyalada a la cançó popular. En aquest cas, hi ha 

una sola frase que imita el motiu melòdic de la cançó, encara que aquesta imitació 

queda desvirtuada per l’adaptació del text, tal com ja hem exposat abans. 
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Anàlisi de la cançó: 

 -Es tracta d’una aclamació abans de l’evangeli que pertany a la festivitat de la 

Mare de Déu (1 de gener). 

Així com l’autor fa a altres cançons, per exemple ja ho hem vist a l’anterior, 

exposa l’origen de la inspiració en aquesta aclamació, tal com es pot veure a peu de 
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pàgina: Sobre motius de la “Mateixa d’Es figueral” i també sobre la “Mateixa de 

Bunyola” (Notes 1 i 2). 

-Aquesta aclamació es troba en la tonalitat de Fa Major i escrit en ritme ternari 

representat pel compàs ¾. Hi ha un acompanyament d’orgue, sense introducció, així que 

comencen cant i orgue al mateix temps. L’aclamació comença amb la tornada que seria 

l’al·leluia (aquest, s’identifica plenament en la tornada de la cançó il·lustrada “Mateixa 

des Figueral”). La cançó popular ha estat escrita en Do Major, per la qual cosa l’autor 

l’ha transportada a la tonalitat de Fa Major per adequar-se més a ser cantada pel poble i 

pel cor. 

-El ritme es caracteritza per ser ternari, és evident que per imitar el motiu 

popular de la cançó ha hagut de fer l’adaptació rítmica del text sobretot al recitat de 

l’estrofa. 

-La part melòdica de l’aclamació que conté la influència de la tornada de la 

cançó és ben manifesta. En aquest cas, hi ha una sola frase que imita el motiu melòdic 

de la tornada de la cançó com ja hem dit, i també després a l’estrofa: “Déu 

antigament...”, encara que aquesta comença amb un recitat (una nota llarga quadrada). 

En el cas d’aquesta cançó podem dir que pertany al mode major (Fa Major) i per 

tant surt del caire modal que en altres cançons podem trobar com ja hem vist, pel simple 

fet que la cançó popular que correspon a un ball popular que encara es canta i es balla a 

Mallorca, segurament seria més recent i no tendria la influència modal d’altres cançons 

més arcaiques. 
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 Anàlisi de la cançó: 

 -Es torna tractar també d’una aclamació abans de l’evangeli que pertany a la 

festivitat de Crist Rei. 

En aquest cas l’autor diu que aquesta cançó també estròfica, és a dir que 

l’al·leluia és la tornada de la cançó i l’estrofa de l’aclamació correspondria a l’estrofa de 

la cançó, està inspirada en el ritme d’una cançó popular i no tant a la part melòdica. Així 

ho trobam al peu de l’aclamació: Inspirat sobre ritmes de la “Mateixa de Bunyola” que 

igualment correspon a la “Cançó de ses panades”. Per això podem dir que una i l’altra 

tenen la mateixa línia melòdica i el mateix ritme. Així doncs no ens interessa tant la part 

melòdica sinó la part rítmica. 
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-Aquesta aclamació es troba en la tonalitat de la menor i evidentment està escrita 

en ritme ternari representat pel compàs ¾. Hi ha un acompanyament d’orgue, sense 

introducció, així que comencen cant i orgue al mateix temps, tal com ho fa l’aclamació 

anterior ja analitzada.. L’aclamació comença amb la tornada que seria l’al·leluia.  

-El ritme es caracteritza per ser ternari, és ben clar que sigui així perquè estem 

tractant de danses populars i les “Mateixes” es troben en ritme ternari, així com també 

ho són les “Jotes”. 

-La part melòdica de l’aclamació no conté la influència de la tornada de la cançó 

ni de les estrofes, però sí que hi té el perfum en aquest cas, de tal manera que encara que 

la tonalitat de l’aclamació sigui de La menor melòdica, ben bé podríem dir que en 

realitat llevant l’alteració de la sensible tant a l’aclamació com a la cançó popular, ens 

quedaria clarament en La menor natural, donant així un sentit modal i arcaic. La cançó 

està escrita en la tonalitat de Sol menor i si com hem dit llevàssim el fa diesi, ens 

quedaria el mode “protus plagalis” que podem identificar amb la tonalitat menor natural 

del nostre sistema tonal, com ja hem comentat altres vegades. 

Les conclusions que en podem treure de les anàlisis d’aquests exemples de 

cançons influenciades per la música popular mallorquina, són ben explícites. Però així i 

tot, pensam que podem comentar-ne algunes. Les cançons estan basades o bé en els 

ritmes i melodies de les cançons populars mallorquines, o solament en el ritme i/o 

melodia. Per aquest motiu hem pogut veure la influència directa de la música popular en 

aquesta obra musical del Pare Antoni Martorell, que al marge d’estar impregnada 

d’aquesta música, també podem contemplar la pròpia línia melòdica o els ritmes que 

formen part de la seva creació en les pròpies cançons que hem analitzat. Així mateix, hi 

trobam l’esperit de la música popular, i això fa que podem atorgar a la seva música el 

calificatiu de nacionalista, des d’aquest punt de vista. 
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5. L’OBRA MUSICAL DEL PARE ANTONI MARTORELL: ANÀLISI 

GENERAL 
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L’obra del Pare Martorell ha estat influenciada per dos factors importants: 

1.- L’amor i predilecció pel folklore musical; la qual cosa en moltes ocasions 

ha determinat que la seva composició tingués freqüents reminiscències d’inspiració 

popular, en algunes obres més que en altres, naturalment, però gairebé tota la seva obra 

respira l’ambient i la influència de la música popular. 

2.- Un segon factor, que ha dirigit i influenciat la seva creació musical és la 

seva condició sacerdotal i ministerial que ha marcat la seva obra d’una manera peculiar i 

distinta. El caràcter típicament funcional i pragmàtic de la música litúrgica (música 

directament “al servei” de l’assemblea celebrant), situa necessàriament a l’autor en uns 

paràmetres artístics que condicionen, comprometen i orienten al compositor en tota la 

seva trajectòria estilística, ordenant uns límits i normes que disciplinen, moderen i en 

certa manera sotmeten la inspiració i creativitat de l’artista que es veu ineludiblement i 

voluntàriament vinculat a uns cànons i prescripcions prefixats per una normativa 

superior: normativa que podem resumir amb aquestes paraules: “A la litúrgia, la música 

està al servei de l’assemblea celebrant”, que també equival a dir que tot el que pot crear 

dificultats, destorbs, entrebancs, incomprensió per al poble (que participa a la litúrgia), 

ha de ser evitat i desterrat. Això significa que mai serà l’art en si mateix i per ell mateix, 

ni el geni creatiu, el qui imperi en l’obra musical, sinó el criteri pragmàtic concret i 

actual de servei a la litúrgia i a l’assemblea. Aquesta norma que és a la vegada condició 

artística, el compositor l’assumeix lliure, encara que resignadament (com s’assumeixen 
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les normes i restriccions per una correcta i segura circulació ciutadana...): són requisits 

inherents a la condició del metge al servei d’una determinada causa assumida lliure i 

gojosa. 

Amb aquesta reflexió, es comprèn que no és el mateix escriure una melodia per 

al poble senzill, quasi sempre musicalment illetrat, que per a un cor de professionals o 

per a un instrument de concert. En conseqüència, per exemple, un acompanyament a 

l’orgue d’un cant popular deurà efectuar-se amb uns recursos harmònics adequats per 

ajudar el cant, sense desorientar al públic musicalment analfabet o quasi analfabet, o 

portant-lo de la mà com a un nin. Això obliga al compositor a ser parc i moderat, discret 

i selectiu en l’elecció dels medis. És ben evident que una fórmula de tipus atonal, 

dodecafònica, resultaria un element dispersiu  descarrilant, que més que ajudar al poble, 

de per si molt insegur, acabaria per enfonsar-lo en la confusió i la desorientació. 

El caràcter funcional de la música litúrgica condiciona al compositor en la seva 

creació artística, i aquest principi és el que preval constantment en tota l’obra religiosa 

al servei de la litúrgia que constitueix el percentatge major de tota la creació musical del 

compositor. 

Després d’aquesta introducció necessària per situar al compositor dins el marc 

de la seva vida i la seva obra, analitzarem aquesta. 

L’obra del Pare Antoni Martorell la podem dividir en dos camps ben 

específics: el religiós o litúrgic (és l’obra majoritària) i el profà. 

 

 

5.1. OBRA RELIGIOSA  
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L’obra religiosa, és la composició musical més important del Pare Antoni 

Martorell, per aquest motiu hem cregut important fer-ne una divisió lògica i pràctica:  

vocal i instrumental. A la vegada, la vocal l’hem dividida en litúrgica i paralitúrgica, en 

funció de la finalitat a la qual estan dedicades les composicions musicals. 

 

 

5.1.1. Vocal destinada a la litúrgia 

En aquest primer apartat, veurem les obres de caire religiós i litúrgiques. Dins 

aquest corpus d’obres cantades, n’hi trobam  amb acompanyament instrumental o sense, 

i poden anar des de la simple antífona (la forma més breu i senzilla) a la Missa 

polifònica, passant pels salms..., encara que també hem de dir que la gran majoria 

porten acompanyament quasi sempre d’orgue. 

Començarem primerament amb un grup molt representatiu, per oferir una 

anàlisi estilístic-formal-estètic d’aquestes obres: la missa polifònica. Hi ha 14 misses 

per a Cor i Orgue, de conformitat amb les exigències de la normativa pre-conciliar, 

sobretot les nou primeres, mentre que les cinc que queden s’adeqüen a les normes post-

conciliars del Concili Vaticà II, (pel que es refereix principalment a l’ús de la llengua 

vernacla i algun canvi de forma, totes igualment aptes per ser executades en la litúrgia 

d’avui). 

La forma musical de la Missa és tal volta la forma o gènere més productiu i 

desenvolupat de tot el repertori litúrgic. Naturalment es caracteritza, pel seu estil i 

proporció d’aquella Missa de concert del període clàssic, de Beethoven, Brahms, Verdi, 

i del mateix Bach que els va precedir, obres la gran majoria destinades millor a 

l’espectacle o concert que a la celebració participada com exigeix avui l’església. 

Alguna missa de Mozart seria practicable encara avui a la nostra litúrgia degut a la 
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brevetat funcional, si bé aquestes misses pateixen algun defecte pel que fa a l’aspecte 

funcional i participatiu. 

Per ordre cronològic les Misses són:  

1- Missa in honorem Sanctíssimi Cordi Jesu, a 2 veus iguals i orgue (1953). 

2- Missa Mater amabilis, a 3 veus mixtes i orgue (1954). 

3- Missa Sponsa Christi, a 4 veus mixtes i orgue (1954). 

4- Missa in honorem Sanctíssimi Ferdinandi regis, a 3 veus greus i orgue 

(1956). 

5- Missa Mater Immaculata a 2 veus gres i orgue (1958). 

6- Missa Propheta Magnus a 3 veus mixtes i orgue (1960). 

7- Mass in the vernacular (anglès), per a cor, poble i orgue (1964).  

8- Missa Pace in terra a 3 veus mixtes i orgue (1966). 

9- Missa “Pau als Homes” a 4 veus mixtes i assemblea i orgue (1968).  

10- Missa “Fraternitat i joia” a una veu popular i conjunt rítmic (orgue ad 

líbitum) (1969). 

11- Missa “Gozo y esperanza” (castellà) a 3 veus mixtes, assemblea i orgue 

(1970). 

12 - Missa Salvatori mundi a 3 veus i assemblea (1974).  

13- Missa “Redemptor hominis” per a 2 veus blanques, assemblea i orgue 

(1980). 

14 - Missa Brevis (solament parts breus) llatí, a 3 veus iguals a cappella. 

15 - Messa degli sposi (italià) (solament parts de l’orgue) Turin.  

Les quatre primeres misses tenen una forma clàssica, molt tonal, d’estructura 

tradicional i en perfecta consonància amb la normativa del Motu Proprio de l’any 1903. 

Són evidents les inquietuds harmòniques que respiren aquestes obres escrites en un estil 
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més o menys anomenat “cecilià”. Mentre  a les misses escrites a partir de l’any 1958 

cap endavant, abunden més els ornaments diatònics modals, mesclats de passatges 

impressionistes. Aquestes misses tenen un caràcter quelcom més auster sempre en la 

línia tonal amb clars i ombres a vegades profunds de color i expressió. A les cinc 

primeres Misses domina un cert aire acadèmic, mentre la resta de misses van per un 

camí més lliure, harmònica i estilísticament parlant. Les sis primeres misses estan 

escrites en text llatí (època pre-conciliar) i la resta estan escrites damunt text vernacle 

(italià, anglès, castellà, català). 

Empès i animat per un grup de joves sacerdots dedicats a la pastoral juvenil, 

amb l’objecte d’impulsar i donar un nou caire a aquesta activitat, el compositor va 

escriure dues misses en llengua vernacla local (català) pel públic de Mallorca i 

catalanoparlant i especialment pels joves. La primera es titula “Pau als homes”, missa 

per a cor de 4 veus mixtes, orgue i conjunt d’instruments moderns: saxofons, trompetes, 

guitarra elèctrica i percussió. És una obra a primera vista un poc revolucionària respecte 

al treball del compositor fet fins aleshores, però té un fons clàssic amb filtracions molt 

discretes de jazz, bossa nova, blues… encara que la particular novetat d’aquesta missa 

és sobretot deguda a la introducció d’un conjunt instrumental modern molt de moda en 

el món musical juvenil de l’època. 

L’altra missa es titula “Missa Fraternitat i joia” més específicament dedicada a 

la joventut com declara el subtítol: “Missa per als joves a una veu popular amb orgue, 

guitarres elèctriques, baix i bateria”. Aquesta obra solament aconsegueix tota la seva 

expressió i vitalitat lúdica quan s’executa amb el conjunt instrumental indicat. La part 

de l’orgue és un resum harmònic de l’obra; es pot ometre, quan la missa s’executa amb 

el conjunt instrumental complet. En aquesta obra ressalten els temes “beat” entrellaçats 

de ritmes frescs i vius. Això constituí en el seu moment una experiència més en la vida 
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musical del compositor, encara que l’autor en realitat, com ha demostrat, no combrega 

amb aquests tipus d’estils, que llavors varen constituir una experiència positiva enfront 

d’ajudar a una pastoral juvenil com hem indicat. 

Sempre en el camp litúrgic-musical, creiem que es mereix una especial atenció, 

la iniciativa artístico-pastoral duta a terme per Antoni Martorell a aquesta Diòcesi i 

destinada a fer-ne prendre consciència al nostre públic local, i d’una manera més 

concreta, als responsables de la pastoral musical i clero en general. Això va suposar 

segurament un treball nou i feixuc, però alhora agradable: es tracta de les “Setmanes de 

Pastoral Musical per a la Diòcesi de Mallorca” encoratjat per les autoritats 

eclesiàstiques, i amb entrebancs per alguns sectors del clergat, quasi més bé degut a la 

ignorància que a una mala voluntat. 

Podem dir que al temps post-conciliar, la nostra Diòcesi de Mallorca, es 

trobava despullada d’un repertori musical adient en la llengua vernacla. Una solució 

ràpida i que més tard es va veure desencaminada, fou la recol·lecció d’una sèrie de cants 

d’altres regions, cants amb altres llengües i altres sensibilitats… seleccionades sense 

criteri ni cap orientació. Tot això va provocar un desconcert i una pèrdua de temps per 

intentar trobar un camí que no podia aparèixer i que ens conduïa lamentablement a 

ofegar la nostra personalitat i la nostra identitat de poble. 

Així doncs, Antoni Martorell amb l’organització d’aquestes “Setmanes de 

Pastoral Musical…” que es dugueren a terme en 3 anys consecutius, amb la finalitat 

d’anar mentalitzant al poble, i sobretot al clero, tenint com objectiu la creació d’un 

repertori autòcton, sintonitzat amb la nostra idiosincràsia, i inspirat en l’ànima del 

folklore i cultura musical popular. D’aquesta manera recuperaria la nostra consciència 

de poble, i aquest es podria reconèixer sense dificultat en cants i ritmes inspirats en la 

seva pròpia cultura i sensibilitat; és per tot això que es va crear un Repertori sistemàtic 



213 
 

de cants litúrgics per a la celebració de l’Eucaristia i demés Sagraments durant tot l’any 

litúrgic. 

Aquest repertori és el contingut del manual de l’autor: “Celebrem el Senyor”189 

amb el seu respectiu llibre de “Partitures per a l’orgue”, que consta de 288 títols, 

conjunt de melodies amb text vernacle local, molt entonades i amb el gust i sensibilitat 

del nostre poble. És, sens dubte, una de les obres més importants d’aquest gènere, 

conjunt d’uns dos-cents cants per a la litúrgia en català. Aquesta obra, el moviment 

internacional de música “Laus Deo” reunit a Torino, la va destacar per la seva tasca 

d’inculturalització duta a terme per Antoni Martorell i posant-la com a exemple de 

música litúrgica que s’inspira en la música popular autòctona que és el cant propi de la 

nostra terra. Es tracta de composicions lineals, senzilles, directes, que són fàcils de 

captar i assimilar pel poble. L’acceptació i el resultat satisfactori per part del poble en 

aquest treball de simbiosi, és el fet de moltes melodies estan impregnades de l’esperit 

del folklore popular local, reproduint el seu perfum i la seva sensibilitat, com hem 

comentat abans, factors que han contribuït a un fàcil aprenentatge i a una espontània i 

agradable participació per part de tota la comunitat. No obstant això, moltes de les 

cançons reprodueixen fidelment les línies melòdiques i els motius rítmics de les 

respectives cançons populars mallorquines.190 

L’obra està dividida en 11 seccions que corresponen als diversos temps de 

l’any litúrgic a més de les solemnitats dels diversos Sants i també de la Mare de Déu, 

així com els rituals de la Missa. En el primer apartat hi trobam aquests darrers citats, els 

Cants Rituals de la Missa on hi ha les diverses parts ordinàries de la Missa, començant 

per l’”Aspergiu-me Senyor” (Aspergerme Domine) que és el cant de l’inici de la 

                                                           
189 Martorell i Miralles, Antoni. “Celebrem el Senyor”. Barcelona, Editorial Claret, 1990. 
190 En alguns casos ja analitzats, hem pogut demostrar feelment els motius populars que estan representats 
en molts de temes d’aquestes cançons, tant a nivell melòdic com rítmic.  
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Celebració Litúrgica. A continuació hi trobam diverses mostres del “Senyor teniu 

pietat” (Kyrie eleison), després venen el “Glòria a Déu”, l’”Alleluia” (aclamació en 

diverses mostres a diverses veus), continua la “Professió de fe” o sigui el “Crec en un 

Déu”, el Sant, sant, sant també amb diverses mostres, l’aclamació després de la 

Consagració “Anunciam la vostra mort” i d’altres, després segueix l’”Amén” que és 

l’aclamació a la doxologia del cànon. A més, hi trobam el “Pare nostre” i l’aclamació 

després de l’embolisme del “Parenostre”, “Perquè s´´on vostres...” i per acabar aquest 

primer apartat ho fa amb diverses mostres de l’”Anyell de Déu”. També inclou les 

melodies gregorianes dels cants rituals de la Missa: “Kyrie eleison, Gloria in excelsis 

Deo, Credo in unum Deum, Sanctus, Pater noster i Agnus Dei”. 

El segon apartat correspon als Cants Generals del “Propi” de la Missa, que 

l’autor subdivideix en els 5 subapartats de “Cants inicials”, “Salms responsorials”, 

“Cants per a l’Ofertori, “Cants per a la Comunió” i “Cants de comiat”. 

Segueix el tercer apartat que correspon a l’”Advent” i el següent que és el 

quart, és “Nadal i temps nadalenc”. 

El cinquè apartat és el de “Quaresma” que comprèn els dies específics del 

“Diumenge de Rams” i “Dijous Santa-Missa crismal”. Els dos apartats següents com és 

lògic segueixen la Setmana Santa, és a dir el “Tríduum Pasqual” que inclou també el 

“Dijous (Missa de la Cena del Senyor)”, el “Divendres Sant” i la “Vetlla pasqual”; i per 

acabar la Setmana Santa, l’altre apartat és el “Temps Pasqual” que fa referència al 

“Diumenge de Pasqua”, “Durant el temps pasqual”, l’”Ascensió del Senyor” i 

“Pentecosta”. 

El vuitè apartat és les “Solemnitats del Senyor” durant l’any, que subdivideix 

en: “Santíssima Trinitat”, “Cos i Sang de Crist”, “Sagrat Cor de Jesús”, “Crist, rei de tot 

el món” i “La Transfiguració del Senyor (6 d’agost)”. 
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El novè correspon a “Celebracions en honor de la Mare de Déu” que inclou:  

“Himnes”, “Antífones i respostes”, “Maria Santíssima, Mare de Déu” (1 de gener), 

“Assumpció de la Mare de Déu (15 d’agost)” i “Concepció Immaculada de Santa Maria, 

Verge (8 de desembre)”. 

El desè apartat és “Solemnitats dels Sants” que subdivideix en: “Sant Josep, 

espòs de la Verge Maria (19 de març)”, “Sant Pere i Sant Pau, apòstols”, “Sants 

Apòstols (Sant Jaume)”, “Tots-Sants (1 de novembre)” i “Santes Verges”. 

I el darrer apartat correspon a la “Celebració d’Exèquies”, és a dir a les 

celebracions de difunts. 

Aquest cançoner litúrgic acaba amb 3 apèndixs que fan referència el primer als 

“Himnes per a la Litúrgia de les Hores “Durant l’any””, el segon es refereix a “Balades 

evangèliques” que pròpiament no formen part de la litúrgia; i el tercer pertany als 

“Misteris del Rosari”.  

Tal com hem dit abans, el poble de Mallorca ja s’ha fet seus, els cants d’aquest 

cantoral religiós, i això ho podem observar, perquè per tot arreu es coneix i es canta, la 

qual cosa vol dir que ha anat substituint, tira a tira des de l’any 1990 en què fou publicat 

i presentat al poble, la resta de cançons que es cantaven abans, moltes d’elles encara en 

castellà. Tot el cantoral duu acompanyament d’orgue; aquest orgue va unit d’una 

manera especial a la cançó, obligatòriament. No es poden cantar les cançons sense 

aquest acompanyament que resulta imprescindible. L’acompanyament, moltes vegades 

fa una petita introducció, perquè el poble, el cor o el solista, puguin començar la cançó 

sense cap dificultat, i en alguns casos podria ser comparable al preludi-coral que en fa 

Johann S. Bach en els corals luterans, així com altres autors barrocs sobretot alemanys, 

com el propi Buxtehude i Pachelbel. Per una altra part, la dificultat d’aquests 

acompanyaments és mínima, facilitant d’aquesta manera als afeccionats a l’orgue la 
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possibilitat de podar tocar aquestes cançons. Sempre segueix l’autor, el criteri de donar 

a conèixer el tempo, la dinàmica... de tal manera que no hi hagi dubtes a l’hora de la 

interpretació tant per part de l’organista, com per part de la coral, solistes... 

Paral·lelament a aquesta obra i dintre la mateixa línia, va néixer a Itàlia (Roma) 

una antologia de cants per a la litúrgia anual, en els 3 cicles, intitulada: “Hosanna, 

manual per als fidels i la corresponent Partitura per a l’orgue”191, amb un total de 537 

títols. Es tracta també d’un autèntic vademecum musical de l’assemblea celebrant. En el 

seu pròleg signat pel presbiteri de la Parròquia de la Nativitat de N.S. Jesucrist, se’l 

defineix com a “mini-liber-usualis” per a l’any litúrgic, (fent al·lusió al conegut llibre 

homònim), llibre oficial del cant de l’església pre-conciliar pel poble italià.  Ambdues 

antologies es caracteritzen per la seva transparència melòdica i expressió sincera. 

També podem incloure un conjunt de cançons anomenades “Canti ritmici ad 

uso liturgico per i giovani”192, i “Chiesa canta”193 que igualment el títol diu que són per 

a la litúrgia. 

 

 

5.1.2. VOCAL PARALITÚRGICA 

 

En aquest apartat veurem una sèrie d’obres tant a nivell individual, com Ave 

Maries, cançons individuals per a solistes o per cor, motets, balades... que encara que 

són religioses no formen part de la litúrgia. Quasi totes elles també van acompanyades 

de l’orgue que sempre té un paper rellevant i no de pur acompanyament, en alguns casos 

                                                           
191 Martorell, Antoni. “Hosanna: manuale per il popolo con 537 canti liturgici per la celebrazione 
dell’Eucaristia nei suoi tre cicli”. Torino (Itàlia), Elle Di Ci. Vegeu també “Hosanna: partitura 
d’accompagnamento dei 537 canti del manuale omonimo” de la mateixa editorial. 
192 Martorell, Antoni. “Canti ritmici ad uso liturgico per i giovani”.  Torino, Elle Di Ci. 
193 Martorell, Antoni. “Chiesa canta: canti liturgici per uso diverso”.  Bergamo (Itàlia), Ed. Carrara. 
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l’acompanyament pot ser una mica més dificultós per part de l’organista que ha de tenir 

més cura per adaptar-se al solista, cor... 

En primer lloc voldríem citar alguns cançoners o llibres que comprenen varies 

cançons, com: 

-“Cantica natalicia” que és un conjunt de cançons i motets, que com diu el títol, 

fan referència al temps de Nadal; i per aquest motiu podríem dir que realment formen 

part de les cançons de Nadal  i que més vulgarment diem “nadales”. En aquest recull, hi 

trobam vertaderes obres de polifonia que caracteritzen l’obra del Pare Martorell, com 

“Quem vidistis, pastores” que té l’estructura de rondó, és a dir estrofes enmig d’una 

tornada que es va repetint constantment. Aquest motet és a 4 veus mixtes i orgue. Les 

altres obres, “Sancta et inmmaculata”, “Verbum Caro”, “Jesu Redemptor omnium”, 

“Resonet in laudibus” i sobretot l’”Adeste fideles”; totes elles són a vàries veus mixtes 

amb acompanyament de l’orgue, imprescindible per a l’execució d’aquestes “nadales”. 

L’”Adeste fideles” té tres versions diferents, sobretot pel que al nombre de veus i la 

classe, com la primera versió que és a 2 veus iguals i orgue, la segona versió a 3 veus 

iguals i orgue i la darrera versió és a 4, 5 i 6 veus mixtes i orgue. 

-“Ballate evangeliche”, que com diu l’autor, són comentaris amb cant de la 

“Paraula”. Aquestes cançons són a una o dues veus iguals amb orgue. El recull es va 

publicar a Itàlia, i per tant les cançons estan escrites en italià. 

-“Avvento e Natale”, en aquest cas es tracta de cançons de nadal per cor o 

assemblea amb acompanyament d’orgue o harmònium. Com l’anterior, també és 

publicat a Itàlia. 

-“Rito della penitenza”. Aquest recull és igual que l’anterior, però va dedicat a 

la celebració de la “Penitència”, i també foren publicades a Itàlia i porten 

acompanyament d’orgue. 
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-“Phase, I, II” són un recull de cançons per la Setmana Santa i per Pasqua, amb 

acompanyament d’orgue. 

-“Himnari litúrgic i Balades evangèliques” és un recull de 98 himnes pels 

diversos temps litúrgics de l’any. Tots els himnes van acompanyats d’orgue. 

-“Trittico eucaristico”. Tres motets a dues veus iguals amb acompanyament 

d’orgue. 

-“Trittico natalizio”. Tres motets a dues veus blanques i acompanyament 

d’orgue. 

-“Octo moteccta facilia pro Hebdomada Sancta”. Es tracta de vuit motets a 3 i 

4 veus iguals sense acompanyament instrumental. 

Després podem veure una sèrie de cançons per a solista194 amb 

acompanyament de l’orgue que té un paper més rellevant  i dialogant amb el solista, i no 

just d’acompanyament. Dins aquest apartat hi ha “Ave Maries”, i d’altres. 

Hi ha un grup de cançons i motets que poden anar amb acompanyament195 o 

sense i són per a cor.196 Entre aquestes cançons n’hi trobam de tot tipus, també “Ave 

Maries”, himnes, diverses versions de “Regina coeli, laetare”, “Salve Regina”, “Tantum 

ergo Sacramentum”, “Tota pulchra es Maria”, “Ut omnes unum sint”, “Veni Sancte 

Spiritus”... tot aquest grup de cançons és en llatí. 

Un altre grup és en llengües romàniques, i estan fetes com el grup abans 

comentat en llatí. Entre aquestes cançons podem citar nadales, lletanies com “la de 

Lluc”, de Pasqua... 

   A continuació volem analitzar la música coral amb orquestra, encara que 

l’autor n’ha produït poca, creiem molt interessant descriure en primer lloc peces 

                                                           
194 El solista pot ser tenor , soprano o també mezzosoprano. 
195 Si porten acompanyament, aquest és d’orgue 
196 Això vol dir que són per a varies veus i que aquestes poden ser iguals o mixtes, i també a vegades es fa 
la distinció entre les veus iguals, per diferenciar-les entre greus i blanques 
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religioses de cor i orquestra que formen ambdues un díptic, titulat “Dypticus iubilaris”. 

Aquesta obra com hem dit està formada per dues parts: “Psalmus 50” i “Canticum 

paschale in Rondó (Psalmus 117)” per a cor de veus mixtes i orquestra. Antoni 

Martorell va compondre la primera part “Psalmus 50” l’any 1998, acabant la segona 

part del díptic “Canticum paschale” l’any 2000. El compositor estrena amb aquesta obra 

la seva experiència orquestral important, doncs ja abans va compondre una “Suite 

mallorquina per a orquestra de cambra” com analitzarem després dins les obres profanes 

i instrumentals. L’any 2007, amb motiu de l’aniversari de la festa de la patrona dels 

franciscans Santa Elisabet d’Hongria, es va estrenà la darrera composició per cor i 

orquestra que fou interpretada l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i la Coral 

Universitat de les Illes Balears, dirigides per Joan Company al Teatre Principal de 

Palma. L’obra estava dedicada a Sant Francesc i es titula “El cant de les Criatures”. 

Aquestes obres que tenen un caràcter transcendental dins la composició del músic 

Antoni Martorell, formen part de l’obra religiosa para-litúrgica, i representen una visió 

més evolucionada dins la seva obra, amb altres vessants de la composició més 

agosarades i que refermen la vena artística que va canviant mica en mica l’elaboració de 

les composicions musicals. El llenguatge que mescla alhora el contrapunt, i per tant la 

polifonia, amb un llenguatge harmònic més modernista, segueix la influència de la 

inspiració post-romàntica i nacionalista, creant una mostra d’aquest tipus de música que 

ens dóna realment una altra imatge de la composició de l’autor197, amb unes dimensions 

molt més  amples i virtuoses que fan del nostre compositor un model dins la música de 

les Illes. 

 

 

                                                           
197 El compositor ha arribat a una etapa d’una maduresa sòlida indiscutible i molt perfeccionista 
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5.1.3. OBRA RELIGIOSA INSTRUMENTAL 

  

L’obra instrumental religiosa es basa principalment en el seu instrument 

predilecte per excel·lència: l’orgue. Evidentment ens referirem sempre a l’orgue de tubs, 

tal com hem anat fent al llarg d’aquest treball. També és cert que algunes composicions 

es poden interpretar amb harmònium. Així passam a descriure el gènere instrumental 

referit a l’orgue, o a composicions per a orgue solista. En aquest sentit, el compositor 

segueix fidel al principi axiomàtic: “la música en la litúrgia exerceix una funció de 

servei”, o el que és el mateix que no és un fi en sí mateixa, sinó que té un ofici 

subsidiari de suport a l’assemblea, en el nostre cas també una funció, per extensió, 

decorativa i festiva. Naturalment això condiciona al compositor que s’ha de moure dins 

unes coordenades de servei i funcionalitat, a la vegada. Cercar l’elevació de la música, 

valor intrínsec de l’art i alhora situar-se als nivells del poble no és cosa senzilla ni fàcil 

d’aconseguir. Això és el que persegueix l’autor. 

Entre les obres organístiques publicades podem citar, per tenir un caire més 

important: Ore serene, Pensieri musicali, Zodiac, Suite per Organo, Tre Toccate in Re, 

Suite Davídica i l’Organista celebrante. 

Creiem important fer un comentari tal volta de les dues obres d’orgue més 

significatives: The Zodiac i sobretot de L’organista celebrante. 

a) The Zodiac, va ser impresa a Ohio, Toledo, USA per encàrrec explícit del 

“Gregorian Institut of America”. És un volum de 125 pàgines i 26 títols sense pedal 

obligat. Com insinua el títol, és una espècie de recorregut pel zodíac o espai litúrgic 

anual en els seus més ressaltats  temps litúrgics. A cada respectiva secció venen tractats 

temes gregorians característics del respectiu temps litúrgic, en forma de glosses o 

comentaris musicals, brodats de particulars ritmes i harmonies, en consonància d’una 
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explicació musical dels respectius texts. L’execució d’aquestes obres necessita d’un 

orgue modern per a poder aconseguir els colors i efectes tímbrics expressats a l’obra. 

b) L’organista celebrante. Aquesta obra per a orgue, és particularment 

remarcable pel seu caràcter didàctic i artístic alhora, tal com també d’altres que han 

seguit el mateix camí. L’esmentada composició està destinada al públic italià tota 

vegada que fou pensada, elaborada i escrita sota indicació, suggeriment i auspicis de la 

“Conferencia Episcopal Italiana” (Secció Litúrgica), amb la finalitat de poder constituir 

de norma orientativa als novells organistes que estan cursant llurs estudis organístics i 

de composició als respectius conservatoris italians. Aquesta obra és de caire didàctic, i 

serà objecte d’estudi en aquesta tesi. 

L’Organista celebrante, com indica el mateix títol, neix amb unes 

característiques i una finalitat ben concretes: retornar a l’organista litúrgic, aquell paper 

fonamental que va tenir als segles passats, (sobretot als segles del barroc musical clàssic 

(ss. XVII-XVIII), molt negligit en segles posteriors, i feliçment recobrat per voluntat del 

Concili Vaticà II. La missió, o el “rol” de l’organista no és ja solament exercir de simple 

acompanyant del cant o ser l’encarregat de farcir de música els espais buits del ritu, (al 

nostre país per desgràcia, segueix essent aquesta la funció de l’organista, no així als 

països nòrdics d’Europa), tot reduint l’organista a una figura “decorativa” o de 

“farciment” dintre la celebració; l’organista és, no solament un fidel més que participa a 

la celebració, sinó que és un ministre destacat que celebra, amb una comesa molt noble i 

singular (i única) gairebé insubstituïble, com explicarem més endavant. Es tracta, doncs, 

d’un servei específic que dóna esplendor, eficàcia i plenitud a la celebració. Per tant 

desenvolupa un ofici ministerial diferenciat, de tal manera podem parlar d’un individu 

amb categoria de ministre celebrant (“organista celebrante”). Tal és el paper, com hem 

comentat abans, de la funció de l’organista a quasi tots els països europeus, tant és així 
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que a l’església alemanya, (la Catòlica i la Luterana), és imprescindible la figura de 

l’organista a les celebracions litúrgiques perquè té aquesta funció ministerial, sense la 

qual no es pot celebrar la litúrgia. 

Aquest ministeri específic, l’organista, el desplega en l’exercici de la funció de 

catequista de la paraula, de predicador del missatge de la salvació des del púlpit de la 

música. Per ben entendre aquest principi cal donar una mirada retrospectiva als segles 

XVII i XVIII i part del XIX. Al centre-Europa neix, floreix i eclosiona una assignatura 

típica que coneixem amb el nom d’art sacre evangelitzant, ciència-art escassament o 

gens cultivada als països llatins. Aquesta ciència-art és evangelitzant, perquè té una 

finalitat ben concreta: evangelitzar, catequitzar el poble, que celebra els misteris de la fe 

mitjançant la música, així com ens ho ensenyaren aquells grans mestres del barroc 

clàssic: Schütz, Buxtehude, Reiken, Pachelbel... però, per sobre de tots, el músic Johann 

Sebastian Bach, pare, geni, mestre de mestres, en la càtedra d’organistes litúrgics. 

Aquests grans pioners de l’orgue clàssic exerciren el seu ofici d’organista 

litúrgic desplegant una profunda catequesi de la “Paraula” al ritme i so de la música 

instrumental o vocal. Damunt les ales de la melodia, el cant ens porta un missatge. 

Aquest és l’element essencial, i tot ha d’anar dirigit a remarcar-lo a fi que el poble el 

pugui assimilar, absorbir, convertir-lo en carn pròpia. Per tant caldrà abans de tot, 

disposar el poble, ara subjecte passiu, per convertir-lo en subjecte actiu que absorbeix i 

incorpora el missatge. Per això és imprescindible crear un bon clima, un bon ambient, 

per disposar la persona a fi que espontàniament s’impliqui en la participació al cant i al 

misteri. 

L’activitat i missió de l’organista ha de conduir cap aquest objectiu: esdevenir 

ajut, suport, i alhora explicació, aclariment, llum del missatge que ens arriba a través  de 

la melodia. Aquesta missió singular, que és la tasca específica de l’organista d’avui, 
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troba el seu model i mirall en els grans artistes de l’orgue que havem esmentat, que, en 

executar els famosos Corals o millor, Preludis al Coral, (que és així que se’ls ha 

d’anomenar), tot precedint el cant de l’assemblea, anaven teixint un comentari més o 

menys desenvolupat, segons la inspiració o les circumstàncies, entorn d’un cant donat o 

assignat, o en ordre a disposar anímicament l’assemblea. 

Ja des de l’inici que encapçala l’obra, l’autor ens convida a repassar els costums 

i tècnica d’aquests mestres del gran barroc, estudiant-ne la forma elegant, profunda i 

eficaç d’evangelitzar mitjançant la música, concretament mitjançant l’ofici o ministeri 

d’organista litúrgic. 

Per entrendre aquesta obra, cal recordar, molt breument, el procés que segueix 

aquell excels mestre de mestres, Johann S. Bach: ell pren una melodia establerta, la del 

Coral que l’assemblea litúrgica ha d’executar, segons el programa de la celebració. 

Aquesta melodia, com sabem porta annex un text poètic de contingut espiritual molt 

diferenciat, segons les circumstàncies; text apte per suscitar sentiments molt diversos, 

com sentiments de fe, penediment, goig, amor, esperança, acció de gràcies... Bach 

comenta no solament la melodia, sinó les mateixes paraules, amb figures, ritmes, 

harmonies... Per citar un cas “estereotipus”, entre d’altres, recordem el Preludi-Coral de 

l’”orgelbüchlein”: “Oh home, plora el teu pecat”. Aquest coral és una exposició 

condensada dels sentiments i passions de Bach i, sense entendre les paraules del dit 

coral, no és possible aglapir el sentiment i força de la música i molt menys explicar-ho 

als altres. 

A fer reviure aquesta praxi, aquest costum altament litúrgic i ministerial, 

s’encamina particularment “L’Organista celebrante” que estam comentant. Les 

paràfrasis, les glosses, els comentaris musicals giren al voltant de temes populars de 

càntics italians i alguns d’altres països europeus, plenament vigents i àmpliament 
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utilitzats pel públic italià. Analitzant l’obra es descobreix  ben palesament la intenció de 

l’autor de voler resseguir les petjades dels mestres del classicisme barroc. Sobre cada 

tema seleccionat teixeix el seu comentari musical en formes molt variades, com sigui en 

preludis, fugues, partites, glosses amplificades, assolo ornamentats, “cantus firmus” 

brodats d’arabescos, etc., fent aflorar, tothora, dins la memòria i emotivitat de l’auditori 

aquella cantilena del coral prefixat, melodia que porta associat necessàriament un 

missatge doctrinal, teològic, ascètic, moral, laudatori, penitencial, etc. Cada glossa o 

comentari s’executa, òbviament, just abans de la intervenció de l’assemblea, a l’objecte 

de crear el clima propici, suggerint, desvetllant sentiments concrets, estimulant el cor, 

escalfant la ment, disposant la persona a participar al cant, quan sigui el seu torn, amb 

espontaneïtat i entusiasme. 

Aquesta obra constitueix en certa manera una síntesi de l’obra organística de 

l’autor, que es mou dintre el principi de la comunicació, partint de la premissa que en la 

litúrgia la música és un llenguatge, per tant un element “funcional” al servei del poble, i 

la seva missió és transmetre un missatge que ha de ser entès per l’assemblea. Un 

missatge no comprès és un missatge nul. 

 

 

5.2. OBRA PROFANA 

 

Pel que fa a les composicions de caràcter profà o sense relació alguna amb la 

litúrgia o de caire sacre-religiós, figuren obres per a: 

a) Cor mixt, a cappella i amb instruments. 

b) Lieder per a veu i piano. 

c) Concerts per a instruments solistes i piano. 
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d) Obres per a piano solista. 

e) Obres per a orquestra sola. 

Analitzarem cada un d’aquests grups: 

a) Existeix un nombre discret de cançons populars de tipus costumista, lúdic, 

festiu, de romanç etc. sense instruments: algunes d’elles amb melodia preexistent presa 

del folklore popular, d’altres creades “ex novo” com per exemple “Ruta dels cims” 

damunt un text de Miquel Gayà i algunes altres. 

b) Pel que fa als lieds: existeix en primer lloc un grup titulat:  

-“Líriques d’estiu” per a soprano i piano, de forma bastant homogènia que 

segueixen un estil programàtic i descriptiu relativament neo-romàntic; un altre grup el 

constitueixen vuit petits lieds titulats: 

-“Vuit lieder per a un ballet infantil”, són diàfans i transparents. 

-Tres lieds per a soprano i piano bastant lliures i desenfadats, una mica 

impressionistes. 

-“Cantata festiva sobre el Salm 103” per a cor de veus mixtes, piano i 

percussió, amb tres moviments: és una obra molt rítmica d’uns 20 minuts de durada, en 

constant i creixent interès de moviment. 

c) Concerts o sonates per a instrument solista i instrument acompanyant: 

-Sonata per a trompeta i orgue. 

-Sonata per a fagot i piano. 

Ambdues obres són de caire entre neoromàntic i neoclàssic, amb freqüents 

passatges modals mesclats amb motius cromàtics i impressionistes. 

d) Obres per a piano solista: 

-Dues suites per a piano, baix l’epígraf: “Aires del terrer”: totes dues encara 

que distanciades cronològicament, són afins estilísticament. 
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-Variacions damunt un tema gregorià. 

-Tríptic modal: petit”excursus “ pels modes hipolidi, dori, hipofrigi en forma 

de preludi, dansa, pregària, impromptu. 

-Retaule franciscà: amb un subtítol que aclareix el seu contingut: “Visions de 

l’Amic de la natura”: gloses musicals sobre episodis llegendaris extrets del llibre de 

“Fioretti” de Francesc d’Asís. 

-Obres soles que no formen part de cap col·lecció, com: Toccatina, Llebeix, “Il 

cardellino”, El gat i el ratolí, … 

Mereix un examen més exhaustiu (com veurem després) les dues obres per a 

piano de caire didàctic: “Sempreviva”198 i “Danses populars de les Illes Balears”199. 

Aquestes composicions dedicades a la didàctica del piano, són textos musicals 

que utilitzen diversos conservatoris, entre ells el de la nostra comunitat autònoma, com 

a material didàctic en els plans d’estudis, i que també seran objecte d’estudi en aquesta 

tesi.  

Ambdues obres editades en dos volums, són fruit de la passió i l’interès de 

l’autor envers el folklore popular i l’etnomusicologia en general, és a dir en aquest cas 

per la cançó i la dansa, que és el més representatiu i suggestiu d’un poble. Avui assistim 

per desgràcia i amb disgust i nostàlgia a la desaparició de l’antiga cançó camperola o 

cançó del camp que es cantava sobretot a les feines agrícoles. Aquest tipus de cançó que 

s’haurà conservat escrita encara degut a les gravacions fetes per les darreres persones 

pageses grans que han estat a temps a cantar-les, moltes d’elles ja desaparegudes, és la 

joia de l’expressió popular musical que l’autor sempre ha tengut en compte a la seva 

obra i molt especialment en aquests dos volums per a piano que estem analitzant. El 

                                                           
198 Martorell, Antoni. Sempreviva: àlbum de cançons populars per al petit pianista. València, Editorial 
Piles, 1992 
199 Martorell, Antoni. Danses Populars de les Illes Balears: Recull selectiu de les danses populars més 
generalitzades a les Illes Balears en versió per a Piano. València, Editorial Piles, 1998 
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folklore musical és un component essencial de la nostra cultura ètnica i configura nostra 

personalitat. És així que tal com fa l’autor, hem de defensar aquesta part musical tan 

rica en sentiments i suggeriments del nostre poble, perquè no quedi a l’oblit, seguint 

també les petjades dels insignes etnomusicòlegs i músics que ens varen precedir: 

Noguera, Samper i Massot com a més representatius de Mallorca i Bártok, Kodaly… 

com exemples d’Europa… 

Per tant, Antoni Martorell amb l’intent de preservar aquest patrimoni musical 

de la nostra cultura, ha seleccionat, codificat i difós a través d’aquestes obres aquest 

tresor de les nostres Illes Balears, mirant cap a la docència: els estudiants de música que 

es formen als conservatoris, universitats i demés centres educatius. Així per recuperar el 

nostre folklore musical ha dirigit als joves artistes aquests dos volums on hi trobam tot 

un bagatge de cançons i danses populars de les nostres illes: 

1.- “Sempreviva”: és un àlbum de cançons populars en versió per a piano 

destinat als nins, adolescents i estudiants en general en les primeres passes cap a 

l’instrument polifònic que és el piano. En aquest volum, el compositor ha destriat un 

grup de cançons més representatives i sobretot d’un regust més arcaic, amb un apèndix 

que tracta la referència modal. El treball del professor ha d’anar més enllà del simple fet 

d’ensenyar les cançons (obra musical): s’ha d’ajudar a l’alumne a aprofundir en l’anàlisi  

històrica i tècnica de cada número. “Sempreviva” vol ser, doncs, un instrument eficaç i 

segur per a introduir al jove inexpert, estudiant d’artista en el coneixement i estimació 

del nostre patrimoni cultural més primitiu. 

 Aquesta nota referencial està encaminada a conduir-nos cap a l’origen més 

antic, cap a la primera font musical més o menys documentada o testimoniatge del patró 

modal o solament tonal que ha servit de pauta a la melodia. Podrem afirmar així amb 

l’autor que l’eix central del motlle modal, quan existeixi, serà passar la música 
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occidental de la conca mediterrània, d’ascendència pitagòrica (és a dir grega) que al cap 

de molts de segles (25 segles d’història), ha arribat als nostres dies. 

2.- “Danses populars de les Illes Balears”: és l’obra que contempla un altre 

caire del folklore musical que és la dansa. 

El primer que descobrim a l’estudi de la dansa popular, és que mentre que a les 

cançons el material que existeix és abundant i amb grans perspectives d’antiguitat, la 

dansa en general (exceptuant alguna en especial, com “els cossiers”) tenen les arrels 

més pròximes en el temps, en l’estil i la forma. Una cosa és la música de la cançó –

respecte de la seva modalitat i la seva estructura- i l’altra la de la dansa, com comparar 

les feines del camp o de la llar que és feina, i l’altra que fa referència al divertiment, 

rélax, passatemps… com és la dansa. A la cançó la melodia camina per uns solcs més 

antics, primitius i remots, el que permet enllaçar-se amb una cultura més viva, més 

primitiva, en el nostre cas amb la greco-romana i tal volta encara més tardana; en canvi 

a la dansa succeeix molt diferent, doncs la melodia té un origen més proper, no més 

enllà del segle XVIII, fent menció a les excepcions abans esmentades. 

Aquest volum de “Danses populars de les Illes Balears” d’unes 150 pàgines, 

recull quasi totes les danses més divulgades a l’arxipèlag balear, danses generals, ja que 

quasi tota la gent coneix i molts saben ballar. Totes elles estan en versió per a piano, 

amb el mateix objectiu que l’obra anterior “Sempreviva" o sigui: proporcionar a 

l’estudiant pianista i a tot aficionat a aquest instrument en general, un material molt 

elaborat i seleccionat i treballat que li permeti conèixer i estudiar les danses populars, i 

familiaritzar-se amb elles que és el mateix que dir amb la nostra cultura musical 

popular. Aquestes danses estan agrupades de la següent forma: Jotes, Mateixes, 

Fandangos, Boleros, Copeos, i diverses, oferint un vertader mostrari de la dansa popular 

balear, ja que mentre la cançó popular ha caigut en picat (quasi no es coneix ni es canta, 
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exceptuant l’interès que torna tenir i així ho perseguim els docents, a l’escola i a la 

universitat), la dansa popular està viva i actual, doncs la gent la segueix ballant sobretot 

a les festes populars de cada poble… així el mòbil d’aquest recull de danses de les 

nostres Illes Balears que ens mostra l’autor, és donar-nos l’oportunitat per aprofundir en 

l’estudi i coneixement d’aquest art que està a l’abast de tothom i que representa la 

nostra identitat ètnica i és font perenne d’inspiració creativa. 

e) “Suite mallorquina per a orquestra de cambra” que consta de violins I i 

II, violes, cellos, i contrabaixos.. Aquesta obra és la primera experiència orquestral que 

fa el compositor. És una obra que consta d’un sol moviment encara que pareix que 

aquest té 3 parts: comença primerament amb una espècie d’entrada viva i lleugera 

(vivace con moto) molt curta que desemboca a un Allegretto energico de ritme ternari 

amb estil fugat i imitant una jota popular, aquest serà el tema principal i més 

desenvolupat al llarg de tot el moviment, encara que al final retorna aquest mateix tema 

amb un Vivace con gioia on és reprèn el tema principal. 

f) Obres per a orquestra simfònica: Entre elles podem citar principalment la 

darrera que ha compost per aquesta agrupació musical (orquestra simfònica) titulada 

“L’enze, evocació simfònica” i estrenada el 14 de setembre del 2006 a l’Auditòrium de 

Palma. 

Les conclusions que podem extreure de tot el catàleg de l’obra musical del Pare  

Antoni Martorell són principalment de caràcter general;  així contemplam per una part 

la influència de la música popular en la seva composició, (sobretot en la religiosa com 

hem vist), o en bona part d’ella; i per l’altra, també podem observar principalment en 

l’obra instrumental, un estil de composició que el caracteritza i el diferencia dels demés 

músics i compositors de Mallorca. Es tracta d’un estil molt personal on hi caben els 

qualificatius de post-romàntic i nacionalista alhora, a més de trobar en la seva obra una 



230 
 

forma musical molt perfecta i actualitzada. La seva obra en general demostra també un 

aire musical contemporani encara dins un estil classicista on la música arriba a tothom 

d’una manera senzilla i molt atraient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. L’APLICACIÓ DIDÀCTICA DE L’OBRA MUSICAL D’ANTONI 

MARTORELL 
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Les obres del compositor Antoni Martorell que podem considerar didàctiques 

són principalment tres, dues per piano i una per orgue.  

Aquestes obres de caire didàctic, es titulen “Sempreviva”200  i “Danses Populars 

de les Illes Balears”201 i l’altra per orgue anomenada “L’Organista Celebrante”202. 

L’obra “Danses Populars de les Illes Balears” pensam que ha estat aprofitada des del 

punt de vista didàctic, però no fou pensada exclusivament per aquesta finalitat; en canvi 

les altres dues ja foren pensades amb la finalitat d’organitzar-les per aquest objectiu 

propi de l’ensenyament. 

La Didàctica és una disciplina que s’encarrega d’estudiar el procés educatiu, per 

poder ajudar a millorar la seva efectivitat. Per això,  aquesta àrea de la Pedagogia, 

estudia l’ensenyament  i per tant l’accció docent (el professor) i el resultat d’aquest 

ensenyament que és l’aprenentatge (l’alumne);  i al mateix temps com fer aquest,  més 

engrescador, més motivador... i en definitiva més eficient. La Didàctica aleshores té en 

compte el docent, el discent i l’acte didàctic en general, a més del context de 

l’aprenentatge i del currículum. La Didàctia analitza aquestes mesures d’intervenció 

educativa i sistematitza la seva aplicació, creant nous models fonamentats amb els 

resultats i l’aplicació de les seves tècniques. Així doncs, la Didàctica és una de les 

Ciències de l’Educació més importants i que aporten més pes a la millora i rendiment 

escolar i també a la qualitat educativa.  

                                                           
200 Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992 
201 Martorell i Miralles, Antoni. Danses Populars de les Illes Balears. València, Piles Editorial de 
Música, 1998 
202 Martorell i Miralles, Antoni. “L’Organista Celebrante”.  Roma, Editrice Franciscanum, 1996 
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Per entendre un poc més tot aquest procés complexe que és l’acte didàctic, cal tenir 

en compte els seus principis, i per això, podem citar els més importants: la 

individualització, la personalització, la claretat, la imitació, el reforç positiu, els 

coneixements previs, la repetició, l’exposició, l’aprenentatge en grup, l’aprenentatge com a 

joc... i per l’aprenentatge dels instruments en general, ens interessen la individualització, la 

reflexió i el reforç positiu. Tot això ens fa veure cada vegada més que l’educació musical 

té una formació educativa integral en la personalitat de l’individu, però a més, 

l’aprenentatge de qualsevol instrument musical, implica una formació de la disciplina 

humana a més d’utilitzar i exercitar quasi totes les facultats intel·lectuals de la persona, 

com l’atenció, la concentració, la memòria etc. 

L’obra pianística didàctica per excel·lència d’Antoni Martorell és “Sempreviva”, 

molt semblant a la que va publicar Mn. Bernat Julià abans, i que es titula “Arrels”203. 

Ambdues són idèntiques en el seu objectiu: formar els alumnes de les escoles de música i 

conservatoris que volen aprendre a tocar el piano, per tant són dues obres de caire didàctic 

ben evident. Però a més ambdues tenen en comú que aquest aprenentatge s’aconsegueix 

gràcies al descobriment i la pràctica del nostre folklore de les Illes Balears. Aquesta és la 

gran tasca educativa de les dues obres abans esmentades i que a més de mostrar el gran 

patrimoni de la cançó popular de les illes, també ens mostra com aprendre a estimar-lo i 

gaudir-lo a través de l’instrument de tecla per excel·lència que és el piano. L’obra d’Antoni 

Martorell va dedicada als alumnes de les escoles de música i del grau elemental, a més dels 

primers cursos dels estudis de grau professional, tal com l’autor ens ho mostra al seu llibre 

en la seva dedicatòria que apareix a l’edició: “Als nins i nines del Conservatori de Música, 

candidats a pianistes, tot encoratjant-los a conèixer i estimar el nostre folklore musical”204. 

                                                           
203 Julià Rosselló, Bernardo. Arrels. Madrid, Real Musical,  
204 Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992, pàg. 5 
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Els alumnes que cursen aquests estudis estan dins una etapa de la seva vida 

complexa i plena de transformacions, entre elles el creixement personal que porta com a 

conseqüència, descobriments personals i generals, i adquisició d’habilitats i capacitats que 

és necessari tenir en compte alhora d’entendre aquest procés d’ensenyament. Per això és 

necessari que els professors coneixin aquestes etapes de la vida del nin, i que els grans 

psicòlegs han estudiat, com la “Teoria dels Estadis del Desenvolupament” de Piaget205. 

Aquestes etapes que descriu Piaget, ens informen del comportament humà en aquestes 

edats, i sobretot ens interessen la tercera i quarta, on es detallen fets importants com són: el 

creixement intel·lectual va de lo simple a lo complexe, va de lo natural a lo social, va de 

comportaments aïllats a combinats, el creixement és continu però no gradual, els diferents 

desenvolupaments físics, morals i intel·lectuals que s’interactuen i s’influeixen i l’educació 

és bàsica i s’ha de considerar que és el més important per el desenvolupament de l’alumne. 

Aquestes obres de Julià i Martorell són de caràcter pedagògic i tenen en comú una 

sèrie d’objectius transversals que ens condueixen a la concepció d’un aprenentatge global, 

que inclouen objectius tècnics, mecànics, artístics, culturals... tots ells en funció 

d’aconseguir un altre objectiu general que ja hem comentat, el de donar a conèixer el 

nostre folklore musical de les illes, fent-ne d’ell una forma potent d’intervenció educativa. 

El gran pedagog musical i compositor hongarès Bela Bartok va revolucionar el 

panorama musical, sobretot pel que fa a la didàctica del piano. L’obra “Mikrokosmos”206 

que consta de 6 volums i 156 obres, suposa una de les aportacions més importants dins la 

història de la pedagogia del piano. Aquesta obra romp amb l’esquema de la tradició 

pianística i l’ortodòxia de les escoles europees, apostant per una nova metodologia que es 

caracteritza per:  

                                                           
205 Palacios, Jesús (compilación). Carretero, Mario. Marchesi, Alvaro. “Psicología evolutiva. 1- Teorías y 
Métodos”. Madrid, Alianza Editorial, 1984 
206 Bartok, Bela. “Mikrokosmos”. London, Boosey and  Hawkes, 1940, 1987 (6 volums) 



236 
 

a- Ús de la música folklòrica.  

b- Elaboració de música i material folklòric.  

c- La improvisació i la pràctica vocal. 

d- Ús de material a quatre mans (és un bon recurs i estímul per l’alumne que pot 

interpretar amb companys seus o amb el professor).  

e- Obres generalment curtes (provenen de cançons populars la majoria) amb títols 

propis referits a l’aspecte tècnic a tractar.  

f- Informació en minuts de la durada de cada obra reflectida en la partitura.  

g- Un nou llenguatge musical basat en una estètica molt moderna per a l’època i 

edats a les quals va dirigit.  

h- Una nova concepció harmònica basada en les noves tendències estilístiques de 

la música contemporània.  

i- Una nova concepció del ritme dirigit a assolir les polirítmies i la millora de la 

concepció del ritme d’una manera integral.  

j- Eliminació del concepte tradicional de tonalitat tal com l’entenem.  

k- Obra didàctica exemplar que va destinada i estructurada per a tots els nivells i 

edats de l’alumne (va de molt senzill a molt complexe pels darrers nivells).  

l- Una nova concepció de la metodologia basada en una estrica seqüenciació dels 

continguts. 

m- Una nova concepció tècnica de l’instrument donant a conèixer aspectes 

totalment nous com la digitació, l’atac i les articulacions, la pedalització i el 

color.  
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Tots ells han donat peu a una innovació pianística a nivell mundial, especialment 

als joves que aprenen aquest instrument207.  

Tant Julià com Martorell han basat ambdues obres “Arrels” i “Sempreviva” en el 

modèlic “Mikrokosmos” de Bartok, adaptant l’experiència del gran músic hongarès a les 

nostres arrels musicals populars i folklòriques de les nostres illes. Els aspectes que ambdós 

compositors utilitzen a les seves obres i que fan referència als objectius i continguts tècnics 

que s’han d’assolir a les etapes d’aprenentatge són bàsicament tres: la digitació, la 

pedalització i l’articulació, tot aconseguint una estructuració en les diverses etapes 

educatives de l’alumne. 

a- Digitació pianística: és la relació numèrica que indica l’ús que ha de fer cada un 

dels dits de les dues mans, durant el desenvolupament de l’obra i que l’autor a 

vegades deixa constància a la partitura per facilitar-ne la pràctica i l’execució 

pianística en aquest cas. Moltes vegades no trobam la digitació a la partitura 

perquè el professor pugui adaptar aquesta digitació a las característiques 

individuals de l’alumne (grandària dels dits, del canell, del braç...). Això dóna 

infinites possibilitats alhora de fer una digitació d’una obra, i quan aquesta està 

escrita pel compositor, s’intentarà respectar o adaptar a l’alumne, i aquesta serà 

una tasca importantíssima del professor. Aquesta disciplina és molt important 

per a l’alumne perquè forma part de la superació dels diversos estadis fins 

arribar a dominar tant el teclat com les mans i els dits que han d’intervenir per 

tocar qualsevol obra. En principi aquesta digitació s’hauria de desenvolupar 

d’una manera natural i espontània, anant corregint i millorant per facilitar la 

interpretació de tal manera que sigui còmoda per a l’alumne; d’aquesta manera 

                                                           
207 Segons la nostra opinió, hi ha altres obres que també han marcat una fita metodològica pianística o 
teclística al llarg de la història, com són: “El clavecí ben temperat” de Johann Sebastian Bach, alguns dels 
“Estudis” de F. Chopin i el “Mikrokosmos” de Bela Bartok. 
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l’alumne anirà automatitzant i aplicant la lectura de les notes als dits de la mà. 

Hi haurà idò tantes digitacions com a pianistes, i els joves pianistes hauran 

d’afrontar aquest repte al llarg dels seus estudis. Bela Bartok revoluciona el 

concepte tradicional de digitació i així inclou aspectes totalment nous i que a 

vegades pareixen contraris als moviments naturals de la posició de les mans: 

digitacions múltiples damunt una nota de diversos dits, digitacions úniques en 

posicions damunt notes dobles, digitacions dels cinc dits en “legato” en 

passatges cromàtics de difícil posició i poc espai d’articulació, digitacions 

posicionals sense moure la mà, moviments imitatius i repetitius a velocitats 

molt altes, frasejos simultanis a les dues mans, reiteracions de motius musicals 

simultanis (“strettos”) però en desfasament rítmic, ... i d’altres que ens mostren 

la capacitat pedagògica de l’obra de Bartok.  

L’obra d’Antoni Martorell segueix la digitació segons el concepte romàntic 

d’aquesta i d’alguna influència impressionista. Es mostra una intencionalitat 

pedagògica amb una seqüenciació de les dificultats al llarg de l’obra, que 

solament no compleix segons el nostre parer en alguns casos, com és l’exemple 

de la primera cançó “Pastoret d’on vens” on hi trobam una successió de quartes 

que pensam obligarien a canviar de lloc aquesta peça. També hi notam la 

influència de l’orgue en la digitació, doncs no hem d’oblidar que el nostre 

compositor també és organista i aquest és el seu instrument per antonomàsia. I 

una de les altres influències són els continus passatges horitzontals, 

contrapuntístics i de notes pedal. Tot això obliga en primer lloc a l’alumne a 

conèixer la digitació barroca (especialment en les substitucions dels dits) sense 

la qual es farà molt difícil l’execució de molts de passatges com per exemple a 

les peces nº 27 “Garrida, vós sou l’ona”, nº 29 “La filadora” i nº 40 “L’any 
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coranta vaig segar”. L’estil contrapuntístic obliga a un domini total de la 

digitació (de lo contrari es produiran errades) com en el cas de les peces nº 10 

“Sant Joan Pelós”, nº 18 “Cançó d’es segar”, nº 25 “Ton pare no té nas”, nº 26 

“Tonada de vermar”, nº 31 “Deixem lo dol” i la nº 36 “Una taringa de tot es 

carrer” i també una certa forma fugada al “Maestoso” final de la peça nº 32 

“Cançó des llaurador” i la nª 39 “Tonada des tondre” que és una exposició 

fugada de la cançó tal com ho diu l’autor. 

Claude Debussy va ressoldre els aspectes tècnics de la digitació, dient que 

aquest era un tema personal de cada alumne i cada professor i que hi ha tantes 

digitacions com mans toquen el piano, i que cada un ha d’escollir la seva pròpia 

digitació. És a dir, que no va solucionar res. 

b- Pedalització: aquesta tècnica fa referència al pedal del piano. Aquest instrument 

sol tenir dos ò tres pedals situats quasi al terra. Però sens dubte els dos més 

importants són el pedal de sonoritat que és el primer i està situat a la dreta, i 

l’objectiu d’aquest pedal, consisteix en apartar els apagadors de les cordes del 

piano per deixar-les que puguin ressonar fins que elles mateixes per la seva 

pròpia inèrcia física s’aturin, i amb això aconseguim una gran sonoritat i 

allargar el so indefinidament. Aquest tipus de pedal neix al romanticisme i ha 

seguit inalterable fins a l’actualitat. El segon pedal anomenat per Beethoven 

d’”una corda”, el que fa és desplaçar els martellets per tal de que no peguin a 

les tres o dues cordes que hi ha per a cada nota, i d’aquesta manera el piano 

sona més fluix perquè disminueixen el nombre de cordes que sonen. Aquest 

pedal està situat a l’esquerra. Hem de dir que quan parlam en general de 

pedalització i de pedals al piano ens referirem al primer pedal que podríem 

anomenar “pedal de sonoritat” i està situat a la dreta. Dins el pedal és necessari 
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distingir dos conceptes ben diferents com són: el pedal rítmic i el pedal 

melòdic. El pedal rítmic es produeix quan tocam i pitjam el pedal 

simultàniment seguint el ritme dels acords, notes... l’objectiu és aconseguir una 

millora dinàmica i d’accentuació i allargaments artificials de notes i valors. El 

segon, el pedal melòdic és el més important i es produeix quan primer tocam i 

després pitjam el pedal o sigui primer hi ha l’articulació i després el pedal. Ens 

dóna moltes possibilitats i les més importants són: allargament de les notes, 

aprofitament de l’harmonia, sonoritat i color per definir elements estilístics i 

estètics donant la possibilitat d’un estil propi en la interpretació de les obres. 

“Sempreviva”208 necessita constantment la pedalització donada la seva 

naturalesa contrapuntística i polifònica tal com hem comentat i degut a la visió 

organística que es pot fer de tota l’obra. En aquesta obra és més important i 

indispensable, la utilització del pedal melòdic, encara que també podem trobar 

el pedal rítmic. 

A l’obra “Danses Populars de les Illes Balelars”209 el pedal més important serà 

el rítmic, encara que també trobarem en moltes ocasions el pedal melòdic. 

c- L’articulació: és la més important de totes les tècniques del piano. Aquesta és el 

resultat del moviment de totes les parts del cos que ha de fer el pianista per 

aconseguir una interpretació i un resultat satisfactoris. L’articulació i la seva 

evolució, ha esdevingut en el segle XX un recurs pedagògic importantíssim i 

que ha donat noves possibilitats d’interpretació als pianistes. Hem de 

diferenciar dos tipus d’articulació: la mecànica i la tècnica. La mecànica és 

l’exercici físic, la gimnàstica, i l’entrenament muscular i articular; la tècnica és 

                                                           
208 Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992 
209 Martorell i Miralles, Antoni. Danses Populars de les Illes Balears. València, Piles Editorial de 
Música, 1998 
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el resultat, la solució tècnica a les dificultats mecàniques, musicals i 

estilístiques per resoldre els passatges que presenten problemes alhora de la 

interpretació, dins el marc de la partitura i el seu context del propi pianista. 

També Bela Bartok ens serveix de mirall per veure les diverses possibilitats de 

l’articulació en les seves obres i que podem extrapolar a les altres obres 

pianístiques. Les articulacions més properes al teclat són els dits, la mà i el 

canell. Podem dir que no existeixen referències en aquest sentit en les èpoques 

preromàntiques i també del classicisme de Mozart, Haydn, Clementi, Czerny, 

Diabelli, Cramer... L’articulació aleshores es basava en una acció purament 

digital que responia a les necessitats de les partitures de l’època i que en el 

romanticisme de Beethoven, Schubert, Schumann, Weber, Mendelssohn, 

Chopin, Liszt, Brahms... també seguia les influències del clave i de les seves 

escoles. De totes maneres hem de dir que s’hi dedicava molt de temps a la 

interpretació per exemple dels romàntics, doncs hi trobam obres dificilíssimes 

que necessiten d’una gran tècnica per poder-les executar i interpretar, creant-se 

vertaders jocs malabarístics. A la música post-romàntica i sobretot al segle XX, 

el pianista necessita d’una nova tècnica capaç de solucionar els problemes 

tècnics complexes que requereix la seva interpretació, i per aquest motiu 

trobam les tècniques compostes d’articulació: mà, canell, avantbraç, braç i les 

seves combinacions.  

Antoni Martorell i les dues obres pianístiques que analitzam en aquest estudi, 

desenvolupa una tècnica d’articulació natural una poc avançada en el temps. 

Podríem dir que no hi ha grans aportacions respecte a compositors anteriors, i la 

podríem situar en els “Estudis op. 100” del compositor romàntic Burgmüller, 

un gran compositor que podem considerar un referent i carregat de solucions 
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tècniques lògiques, possibles i innovadores. El model de Martorell es bassa en 

la flexibilitat i la utilització de totes les articulacions del dit, mà, canell, colze, 

avantbraç i braç. Antoni Martorell representa la tradició i el refinament a totes 

les tècniques compositives i usos pianístics i a les seves obres ens mostra: una 

gran varietat de picats (n’hi ha d’articulats amb els dits, altres amb el canell o 

colze...), picats-lligats que s’han d’executar amb la tècnica del “portatto” que és 

una articulació composta en la qual el dit simplement executa el so per la 

influència del moviment circular del canell i avantbraç, lligats a dos (parell de 

notes lligades entre sí), cites explícites que l’autor especifica i que anomenam 

“martelatto” per obtenir un atac violent damunt el teclat i un resultat dinàmic 

amb un so potent amb un bloqueig sistemàtic del canell i musculatures de 

l’avantbraç i mà (contradiu aquesta tècnica el principi de relaxació muscular i 

flexibilitat), no s’utilitzen els registres extrems del piano (agut i greu) 

segurament per evitar la dificultat de situació espaial als joves pianistes encara 

que sobretot a l’extrem greu del piano és on es poden extreu les més grans 

sonoritats. 

 

 

6.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES TRES OBRES 

 

Totes elles tenen en comú la intenció de donar a conèixer un repertori musical 

basat en la música popular profana i també religiosa. L’obra “Sempreviva”  dedicada al 

piano, està pensada per la formació musical d’aquest instrument a les escoles de música, 

conservatoris... amb una gran aplicació didàctica, tal com hem comentat. És una obra 

ben estructurada i ben profitosa pels alumnes que aprenen aquest instrument polifònic 
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on les dificultats, poden arribar a ser una vertedera trava per l’aprenentatge de 

l’instrument. Amb aquesta obra, els alumnes (principalment nines i nins o joves 

pianistes) tenen a les seves mans una eina, que a més d’ajudar-los a superar les 

dificultats tècniques i musicals, els estimularà i animarà envers l’estudi del piano. 

L’altra obra per aquest mateix instrument, la podem incloure igualment dintre les obres 

didàctiques perquè, encara que és d’un nivell més elevat, també es pot aprofitar per 

fiançar el virtuosisme de l’instrumentista i ampliar el repertori del pianista, encara que 

pensam, no estaria tan ben estructurada com l’anterior des del punt de vista didàctic. 

Així hi tot, com “Sempreviva”, torna ser una gran eina per seguir entusiasmant als 

pianistes, per adintrar-se en aquest món musical a través de l’estudi i coneixement del 

nostre folklore musical i la nostra música popular autòctona.  

La tercera obra és per orgue, i també podem dir que persegueix l’objectiu de 

formar a l’organista i per tant segueix un criteri didàctic tal com hem comentat abans i 

tal com ho fa Bach en els seus preludis de coral i que a més il·lustren a l’oient sobre el 

tema que després haurà de cantar. Igualment l’autor ha escollit tot un repertori popular 

religiós, sobretot d’Itàlia, perquè allà hi va viure molts d’anys i per dir-ho d’alguna 

manera, fou la seva segona pàtria. Ha aprofundit en l’estudi d’aquest repertori popular 

religiós italià i l’ha posat a l’abast dels estudiosos del rei dels instruments, per ser 

utilitzat a les escoles, conservatoris, parròquies, esglésies... a més en el llibre també hi 

trobam algunes poques cançons populars , que es canten al nostre país, i que podríem 

dir que són gairebé internacionals; de fet podem trobar així mateix, una de les cançons 

al “Cantoral religiós” que ell ha editat a Mallorca. 

Les obres per a piano són: 

a- “Sempreviva”, la que està pensada des del punt de vista didàctic i que està 

vigent en diversos plans d’estudi d’escoles de música, conservatoris... 
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b- “Danses Populars de les Illes Balears”, que s’ha volgut aprofitar també com a 

formació dels pianistes més avançats. 

L’obra per a orgue és: 

a- “L’Organista Celebrante” pensada per la formació dels organistes, seguint el 

criteri com hem vist dels corals de Joan S. Bach. 

  

6.1.1. Obres per a piano (I) 

a) “Sempreviva” 

El piano ha esdevingut al llarg de la història com a l’instrument polifònic per 

excel·lència. Si feim una ullada a la seva evolució històrica, veurem que a l’època 

barroca encara no es coneixia i per aquest motiu, per acompanyar l’orquestra, 

s’utilitzava el clave per realitzar el suport harmònic, i també era utilitzat generalment 

com a instrument solista per dialogar amb l’orquestra en els concerts instrumentals. A 

pesar de la baixa intensitat sonora, era l’instrument de moda i per això el trobam com a 

instrument solista individual, doncs és molt coneguda la gran quantitat d’obres que 

s’han escrit pel mateix, i que eren interpretades sobretot a la Cort, noblesa... i 

evidentment era usat com a instrument didàctic de tecla, perquè pràcticament era l’únic 

a més de l’orgue de tubs i alguns altres més petits. L’altre instrument era l’orgue de tubs 

que també s’emprava per fer aquest suport harmònic amb l’orquestra, sobretot a l’obra 

religiosa, on hi participaven solistes, com cantates, oratoris, passions... 

 Per tant l’instrument de tecla que tendrà un paper importantíssim com a solista 

individual i com a solista dins l’orquestra és el piano o pianoforte (anomenat així quan 

es comença a conèixer)  que neix en el classicisme. Un dels compositors que començarà 

a desenvolupar-lo com a tal serà Mozart (el gran geni de Salzburg), basta recordar les 
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sonates que va escriure per aquest instrument com a solista individual i els concerts per 

pianoforte i orquestra; poc temps després Beethoven faria el mateix seguint les passes 

de Mozart i entrant cap al romanticisme. 

 A partir d’aquí la tecnologia va anar canviant la fisonomia de l’instrument, 

sobretot pel que fa a la caixa i a la sonoritat, sense oblidar la mecànica del teclat i la 

seva pulsació. Des de llavors, les escoles, conservatoris, professors, concertistes, 

afeccionats... han emprat el piano com a instrument de tecla per aprendre la literatura 

que s’ha escrit a propòsit per ell i també per altres com el clave ja citat. A més s’ha anat 

consolidant una tècnica virtuosa per tocar l’instrument i una cosa ha duit l’altra, i així 

s’ha arribat a un virtuosisme extremat que encara avui continua. 

 El nostre compositor també ha pensat en la creació d’una sèrie d’obres 

didàctiques, com hem dit, en l’aprenentatge d’aquest instrument que avui formen part 

del repertori d’escoles de música i conservatoris de les nostres illes, principalment la 

primera de les citades abans. Aquestes obres a més de tenir un nivell gradual per a 

l’aprenentatge del piano (sobretot la primera), són peces que tenen un interés de per sí, 

per la qualitat com a tal, i a més perquè estan inspirades i reprodueixen la nostra cançó i 

el nostre folklore musicals populars. 

 Les dues col·leccions per piano que serien representatives des del  punt de vista 

didàctic i que són utilitzades actualment són “Sempreviva” i “Danses Populars de les 

Illes Balears”. 

“Sempreviva” és un recull de peces per aquest instrument, on hi trobam 

reproduïdes tot un repertori de cançons populars mallorquines, i a més, serveixen cada 

una d’elles d’inspiració a l’artista i compositor per crear tota l’obra. Tal com especifica 

l’autor vora el títol, és un àlbum de cançons populars per al petit pianista210. 

                                                           
210 Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992, portada.  
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 L’autor, desplega un exhaustiu pròleg, on exposa en primer lloc la “Finalitat de 

l’obra” on anima a recuperar la nostra cultura musical autòctona representada per la 

cançó popular, avui en perill d’extinció degut a la proliferació de tot tipus de música per 

als joves i també per la mecanització de les feines del camp que tot plegat ha anat en 

detriment del nostre patrimoni folklòric.  

 Segueix una “Referència modal de les cançons. Clarícies històriques i 

metodològiques” on fa un estudi de la procedència d’aquest patrimoni musical autòcton, 

explicant que la majoria de cançons, encara que poden semblar totalment tonals, es pot 

veure la influència grecoromana de quasi totes elles, ja que hi ha una arrel modal 

d’aquest tipus, sense obviar també la influència àrab d’algunes d’elles sobretot les 

referides a les feines del camp i que cada cantaire (pagès o obrer del camp) cantava i 

entonava segons trobava, galejant la veu al seu aire; provinents aquestes dels àrabs que 

quedaren sota l’esclavatge dels cristians que havien conquerit l’illa amb Jaume I. Per 

tant, també arriba a la conclussió tal com hem demostrat al capítol de l’anàlisi de les 

cançons, que el gros de la cançó popular de les Illes té una base modal. 

 A continuació explica les transcripcions de les cançons i els modes en l’apartat 

“Les transcripcions i el sistema modal de referència”, on fa referència als modes grecs: 

modes dòric (comença en mi), frigi (en re), lidi (en do); hipomodes hipodòric (comença 

en la),  hipofrigi (en sol) i hipolidi (en fa). També fa una petita anàlisi dels modes àrabs 

que es poden identificar amb alguns dels grecs citats. 

 - Característiques Generals: 

 1- Aquest recull de peces per piano va destinat a la formació dels petits pianistes 

que cursen estudis tant a les escoles de música com als conservatoris elemental i de grau 

mitjà. Les escoles de música i el conservatori elemental tenen regulats els seus 

ensenyaments en 4 cursos de piano. Les escoles de música poden expedir certificats 
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d’haver cursat aquests estudis, però no títols, els quals els expedeixen solament els 

conservatoris.  

En canvi als conservatoris de grau mitjà o ensenyaments professionals, els plans 

d’estudis del piano estan regulats en 6 cursos. Així podrem veure, la destinació que en 

fem de cada obra respecte als estudis i cursos ara esmentats, tenint en compte que 

després de la formació a les escoles de música, els alumnes, una vegada que han acabat 

aquest cicle, poden passar prèviament una prova d’accés als ensenyaments professionals 

segons la LOE211. Els alumnes que han cursat el grau elemental al conservatori, poden 

continuar els estudis al conservatori professional. 

 2- Respecte a l’anàlisi didàctica, veurem en cada peça el grau de dificultat per a 

l’alumne segons la següent escala: dificultat baixa, dificultat mitjana i dificultat alta. 

Hem de dir de totes maneres que aquests graus de dificultat són relatius perquè formen 

part d’un tot que fa possible que “Sempreviva” sigui un llibre que d’una forma general 

està adaptat als cursos de piano que formen part de l’ensenyament a les escoles de 

música i als conservatoris com hem comentat. També cal especificar que aquests 

paràmetres volen expressar la dificultat dins l’entorn que nosaltres treballam, és a dir del 

grau elemental (1er a 4rt) començaríem a partir del segon curs; i pel que fa al grau mitjà 

(1er a 6è), arribaríem fins el 4rt curs. 

 3- Una característica important a cada obra, és el que significa per a l’alumne 

l’estudi d’aquella peça, i per tant la motivació personal que pot representar envers 

l’alumne des del punt de vista tècnic, melòdic i harmònic.  

 Tècnicament l’alumne haurà d’escometre dificultats de digitació, d’espaialitat 

(situació i centrat davant el teclat o visió espaial del teclat) i posició de les mans i dels 

dits davant arpegis, notes dobles, manteniment d’una nota mentre se’n toquen d’altres... 

                                                           
211 LOGSE, “Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo” 
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Una de les altres dificultats que trobarem al llarg de l’obra és la força tant dels dits com 

del canell a l’hora de extreure determinades sonoritats al piano; així quan per 

l’expressivitat de la cançó, aquesta exigeix una dinàmica molt forta amb contrastos 

expressius de crescendos, diminuendos, fort, piano, pianíssim... haurem de resoldre 

aquest problema amb una bona tècnica dels dits i del canell. També ens valdrà aquesta 

tècnica quan el cant el porti la mà esquerra enlloc de la mà dreta, perquè a més aquesta 

dissociació de mans per la intensitat de la mà esquerra que porta el cant, augmentarà 

notòriament la dificultat del pianista. Hem de dir que l’autor exposa amb molta cura el 

tempo amb les paraules de l’agògica musical que són universals i que com hom sap 

provenen de l’italià, a més de la velocitat de la pulsació quasi sempre expressada amb el 

metrònom; per això l’alumne sempre tendrà una idea molt aproximada amb quina 

velocitat haurà d’interpretar la peça. Aquesta és una excel·lent característica de tota 

l’obra “Sempreviva” i que tant l’alumnat com el professorat agraeixen molt alhora 

d’escometre el treball d’aquest repertori de cançons populars. 

 Melòdicament i harmònicament serien sens dubte les dificultats màximes que ha 

d’arribar a superar l’alumne, doncs és més difícil superar la dinàmica i expressivitat de 

l’obra que la part tècnica (frasseig, lligats, picats, picat-lligat... que tot això requereix 

d’una bona tècnica d’articulació per executar les peces), perquè tota l’obra conté una 

gran riquesa expressiva que sense la qual, l’obra quedaria coixa. Des d’aquest punt de 

vista de l’expressivitat, podem dir que tota l’obra és formadora en aquest sentit de 

l’esperit i de l’ànima del pianista, encara que això també farà que tota ella presenti 

moltes dificultats en aquest sentit, que caldrà anar superant. La riquesa harmònica i 

cromàtica és va consolidant al llarg de tota l’obra, però serà a partir de la peça o cançó 8 

quan ens adonarem millor d’aquesta particularitat, on començarà a cantar la mà esquerra 
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per primera vegada, la qual cosa també crearà una dificultat afegida a totes les altres 

abans esmentades. 

 Per una altra part podem dir que les peces d’aquesta obra segueixen en més o 

menys encert un grau de dificultat que va creixent conforme anam avançant l’ordre de 

les mateixes peces, encara que no estan regulades totalment des d’aquest punt de vista, 

com veurem. Respecte a un element molt important del piano, que és la utilització del 

pedal, hem de dir que hi trobam una manca de visió, doncs aquest requereix una tècnica 

i un estudi que també s’haurien de contemplar en tota l’obra d’una manera ben explícita 

i remarcada a cada peça musical. 

 En total són 41 cançons que configuren tota l’obra, amb el nom corresponent de 

la cançó popular, i que al final en un apèndix, analitza cada una d’elles des del punt de 

vista musical, encara que molt resumit. L’ideal seria que l’alumne coneixès i hagués 

après les cançons populars que configuren l’obra, seguint els mètodes de llenguatge 

musical ja experimentats. D’aquesta forma, l’alumne estaria molt motivat per aprendre 

aquestes peces al piano.  

 A partir d’aquí, presentarem una anàlisi didàctica de cada cançó, tot seguint el 

següent model: 

a) Text 

b) Transcripció 

c) Ritme 

d) Estructura 

e) Dificultat 

f) Nivell 

g) Aportació didàctica 
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 Encara que dins cada apartat hi trobam la descripció harmònica, l’estructura, el 

ritme... és obvi que l’alumne en aquest nivell no podrà analitzar les obres des d’aquests 

punts de vista, però si ho farà el professor, que a través d’aquesta anàlisi podrà 

emfatitzar el segell modal d’aquestes peces, que els alumnes s’acostumaran escoltar 

d’una manera empírica, sense conèixer el sistema modal. Aquestes melodies 

tradicionals són arranjades segons una harmonia moderna212 per tal d’adequar l’oïda a 

les noves sonoritats de la música contemporània. 

 

1-Pastoret, d’on vens? 

a- Text: la cançó diu: “Pastoret, d’on vens? -de la muntanya, de la muntanya. -

Pastoret, d’on vens? -De la muntanya, que fa mal temps. -Quin temps fa? -Plou 

i neva, plou i neva. -Quin temps fa? -Plou i neva per allà.” 

b- Transcripció: la cançó està en la tonalitat de Fa Major, encara que tal com 

expressa l’autor, la base musical seria el “Tritus plagalis”. La melodia és molt 

simple i l’àmbit és d’un interval de 4ª justa. (f – b)  

c- Ritme: ve donat en el 2/4 tal com hem comentat abans, per tant es tracta 

d’un ritme binari. Al principi hi trobam la modificació del tempo expressada 

amb la paraula “Andantino” i el metrònom de negra a 88, el qual ens indica que 

la velocitat de la pulsació serà mogudeta.  

d- Estructura: el compositor repeteix el tema popular de la cançó que seguiria 

l’estructura: a - a’- b - b exposada en la tonalitat de Fa Major tenint cada una de 

les semifrases musicals una durada de 4 compassos de 2/4, essent un total de 

16 compassos. A continuació en fa un transport de la mateixa tonada a Do 

damunt una base tonal amb el mateix esquema i anant després Da Capo, per 

                                                           
212 Vincent Persichetti. “Armonía del siglo XX”. Madrid, Real Musical, 1985, pàgs. 11 i 65-73 
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acabar en Fa una altra vegada. L’acompanyament és molt original fent una 

sèrie d’intervals de 4ª a mode de l’organum a la melodia de la mà dreta en els 

primers 4 compassos, és a dir a “a”. 

e- Dificultat: aquesta peça segons l’escala establerta de dificultat, tendria el 

grau de mitjana dificultat, sobretot perquè representa un obstacle els 

cromatismes que hi ha tant a la primera part com a la segona amb la melodia 

transportada. Podríem també incloure la utilització del pedal rítmic al final de 

la peça, on a la mà dreta hi entren notes dobles en terceres per portar la 

melodia. 

f- Nivell: a l’escola de música podríem situar aquesta obra al nivell de quart 

curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: com quasi totes les obres de “Sempreviva”, és una peça 

interessant per a l’alumne per diversos motius: des del punt de vista tècnic, 

ajuda a aprendre a col·locar la posició de les mans damunt el teclat obligant a 

moure els dits de les dues mans fora de la seva posició normal (que 

correspondria a una nota per a cada dit), a més de practicar la repetició d’una o 

vàries notes a vegades dobles ambdues mans; i des de el punt de vista melòdic i 

harmònic, diríem que és una cançó senzilla i que encara que té la influència 

modal, l’alumne pot acomodar l’oïda a la música modal. Hi ha una base tonal 

on la mà dreta queda transportada a Do. També hi trobam una nota pedal sobre 

la qual s’hi troben modulacions passatgeres. Des del punt de vista melòdic 

l’alumne pot fer pràctica del transport, perquè la cançó a la segona part ha estat 

transportada com ja hem comentat, a més de ser útil per a l’aprenentatge del 

llenguatge musical, fent pràctica del cant de la melodia. Pel fet d’emprar el 

pedal rítmic en aquesta peça tal com hem dit abans, començaríem l’estudi del 
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pedal en el piano. Aquest element de l’instrument és important, i és necessari 

anar utilitzant-lo freqüentment,  per arribar a aconseguir l’hàbit i la facilitat de 

domini; doncs resulta imprescindible la seva utilització al llarg de l’estudi de la 

literatura pianística. 

 

2- A ca sa padrina 

a- Text: la cançó diu: “A ca sa padrina feren camaiots, -i a ca sa padrina feren 

camaiots. -Recent recamisses, que en feren de pocs, -recent recamisses que en 

feren de pocs.” 

b- Transcripció: la cançó està en Do Major, encara que la base modal com 

l’anterior pertany al “Tritus” amb el si bemoll transportat a Fa. L’àmbit és 

d’una octava. (c – c’)  

c- Ritme és ternari escrit en 3/8, en un tempo alegre encara que l’autor escriu 

“Andantino gioioso”. La velocitat del tempo ve marcada amb el metrònom de 

negra amb puntet a 76, per tant serà un tempo mogut. 

d- Estructura: la cançó segueix l’ordre: a - b (repetida 2 vegades). Escriu un 

acompanyament harmònic en un estil més modernista amb dissonàncies. 

Segueix una altra vegada la cançó a – b amb un altre acompanyament seguint 

el mateix dibuix harmònic però aquesta vegada arpegiat amb la mà esquerra. 

e- Dificultat: el nivell de dificultat d’aquesta cançó el classificaríem de mitjana 

dificultat per les dobles notes.  

f- Nivell: aquesta obra correspondria al nivell de 3er ò 4rt curs de grau 

elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès de l’alumne respecte a aquesta cançó, el 

trobam també des del punt de vista tècnic per fer pràctica de la substitució dels 
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dits damunt una mateixa nota i el canvi dels mateixos a l’hora de fer una 

escala, a més de la pràctica també de notes dobles igualment amb substitució 

dels dits. També obliga a la pràctica d’alguns arpegis. Per tant des d’aquest 

caire de la digitació a tota l’obra, l’alumne enforteix aquesta pràctica tan 

important a qualsevol teclat. Respecte a la melodia i l’harmonia, hem de dir 

que també és senzilla, perquè solament té dues frases que són fàcils d’assimilar 

per a l’alumne, a més de poder-ne extreure un exercici de cant interior aplicada 

al llenguatge musical. Respecte a l’harmonització, utilitza unes dissonàncies 

sobre unes quartes, on hi col·loca un baix per intervals de 7ª invertits, 

igualment els arpegis són damunt notes dissonantsPodríem utilitzar el pedal 

d’una manera optativa, segons el nivell de l’alumne i la seva experiència en el 

pedal. 

 

3- Cançó de pastar 

a- Text: la cançó diu: “-Madò Joana, on sou? ¿A on teniu sa berganta? –Dins es 

pastador que canta, i mira es llevat si es tou”. 

b- Transcripció:  la cançó està en Fa Major i pertany al mode “Tritus plagalis”. 

La melodia de la cançó com les anteriors està descrita a la mà dreta, per aquest 

motiu sobresurt a la veu més aguda. L’ambit de la cançó és d’un interval de 9ª 

(c – d’).  

c- Ritme: es binari combinant el 4/4 a la frase “a” i el 2/4 a la frase “b”. El 

tempo segueix un aire més bé alegre encara que l’autor ha expressat “Moderato 

con grazia”. Tal com diu el compositor, el ritme segueix l’impuls del cop de 

puny per pastar i per això ens ho indica amb el metrònom de negra a 104. 
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d- Estructura: la cançó segueix l’ordre: a – b – a amb un acompanyament 

gairebé d’intervals harmònics. A les tres frases hi ha una petita modulació que 

passa de Fa Major a Sol menor, tornant després una altra vegada cap a Fa 

Major. 

e- Dificultat: podríem considerar aquesta obra amb un grau de dificultat també 

mitjana per les alteracions i canvis de posició sobretot de la mà esquerra. 

f- Nivell: pensam que aquesta peça aniria dirigida als cursos de  segon i tercer 

de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: és una obra interessant per l’alumne perquè des del 

punt de vista tècnic a partir d’una posició inicial de les dues mans, obliga a uns 

canvis de posició ordenats respecte a les dues mans, fent-ne un bon exercici. 

Pel que fa a la part melòdica i harmònica, diríem que la simplicitat de la cançó 

afavoreix el cant interior i per tant la pràctica del llenguatge musical, a més de 

poder analitzar des del punt de vista tonal aquesta melodia, el professor, tenint 

en compte que aquesta peça està harmonitzada amb un sentit més tonal. També 

tendria aquesta peça el pedal optatiu. 

 

4- El sen Piris 

a- Text: la cançó diu: “Mestre Piris té un bou i el fa jeure a sa serena i n’hi 

dóna per s’esquena, tant si vol com si no vol”. 

b- Transcripció: està en la tonalitat de Do Major i correspon també al mode 

“Tritus plagalis” tal com diu l’autor. L’ambit de la cançó és d’un interval de 6ª, 

encara que per acabar fa l’octava (solament una nota). (c – a)  
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c- Ritme: és binari i ve representat pel compàs 2/4 en un tempo tranquil, que ve 

modificat per la paraula “Andantino moderato” i la velocitat de la pulsació ens 

l’indica el metrònom de negra a 80. 

d- Estructura: la cançó segueix una sola frase de 8 compassos que es tornen a 

repetir, acabant amb una coda de 4 compassos més. L’acompanyament a la 

melodia comença amb un contracant de la mà esquerra com si fos un cànon, 

però solament en el primer compàs per evitar l’excessiva dificultat que 

suposaria, per tant diríem que introdueix el contrapunt. 

e- Dificultat: podríem considerar-la de dificultat baixa. 

f- Nivell: pensam que encara que sembla fàcil, també té unes certes dificultats 

sobretot en les notes dobles, per tant podria anar dirigida al 2n i tercer curs de 

grau elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta obra des del punt de vista tècnic, ve 

reflectit perquè obliga a l’alumne a estendre la mà per abraçar les diferents 

notes que tenen un àmbit més ample, a més de la pràctica de dobles notes a la 

mà dreta encara que sigui un passatge molt curt. També a la mà esquerra obliga 

al canvi de dits i a estendre la mà igual que l’altra. Respecte a la melodia i 

harmonia, podem dir que és una cançó molt senzilla i fàcil de cantar, per aquest 

motiu és apta per l’inici del llenguatge musical; i així mateix l’harmonia ens 

permet la pràctica de l’anàlisi tonal senzill i des del punt de vista sensorial pels 

alumnes. El pedal seria optatiu en aquesta peça. 

 

5- Tonada “des batre metles” (Paràfrasi melòdica condensada)                                                                                              

a- Text: aquest diu així: “Jo som estat caçador de papallones pintades. Jo else 

mat a garrotades per no fer tanta remor”. 
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b- Transcripció: aquesta peça està transcrita a la tonalitat de La menor, encara 

que essent una cançó de feines del camp, per tant més arcaica, té un mode ben 

clar, que és el “Protus” que  tal com diu l’autor és el “Frigi” grec.  

c- Ritme: encara que semblaria una mica lliure en el sentit de que és una cançó 

de feines del camp i molt arcaica, pertany al ritme binari i està escrita en el 

compàs de 2/4. El tempo ens ve indicat amb la paraula “Adagio” que ens indica 

una pulsació molt lliure i tranquil·la. A més, la velocitat ens ve indicada per 

l’autor amb el metrònom de negra a 66. 

d- Estructura:  les parts que en podríem fer de la cançó quedarien establertes  

en semifrases de 4 compassos i segueix el següent ordre: a – a’ – b – b’ i 

després torna a repetir a – a’ i acaba amb una coda que recorda a. 

e- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de mitjana dificultat, perquè 

entre altres coses hi ha el treset de semicorxeres. També la dificultat del pedal 

obligat en aquesta peça. 

f- Nivell: pensam que el nivell  al qual va dirigit, seria el de quart curs de grau 

elemental, per la dificultat del treset abans comentat, a més d’altres 

complicacions com les notes dobles de la mà esquerra i també de la mà dreta al 

final. 

g- Aportació didàctica: és interessant per a l’alumne perquè des del punt de 

vista tècnic fa pràctica del treset, a més d’anacrusa... i sobretot per les notes 

dobles de la mà esquerra que al final també hi intervé la mà dreta. Respecte a la 

melodia i harmonia hem de dir que en aquest cas la melodia és en principi 

estranya a l’alumne perquè pertany a un mode especialment dificultós per la 

nostra sensibilitat auditiva, i per això no té la facilitat adequada per cantar-la i 

per tant fer-ne pràctica en el llenguatge musical; i pel que fa a l’harmonia, a 
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pesar del caire modal pot ser analitzada en la tonalitat de la menor natural. 

Exercici del pedal que és obligat en aquesta peça. 

 

6- Pipa treu foc (cançó humorística) 

a- Text: la cançó diu: “Pipa treu foc i en fumarem una; pipa treu foc i fumarem 

un poc. Aquesta pipa està tota embossada, tota aturada, no tira una mica. Se 

nostra atlota el vol fumador; sa mare troba que fa mala olor. Tot son salivades, 

cendre i brutor; ses dones se queixen i tenen raó.” 

b- Transcripció: encara que l’autor en fa la classificació solament en els modes 

grecs, i aquesta cançó correspon al mode lidi grec, podem dir que la 

consideram en el mode tritus gregorià, que aquest mode seria el que després 

alterant el si en bemoll, ens donaria la nostra escala de Do major, tal com està 

transcrita la cançó.  

c- Ritme: és ternari i està escrit en 3/8 degut a la rapidesa del tempo que ve 

expressada amb la paraula “Alegret” i la velocitat de la pulsació amb el 

metrònom de negra a 63. 

b- Estructura: la cançó constaria de tres frases ben diferenciades, encara que es 

complementen: A – B – C (de totes maneres cada frase es pot dividir a la 

vegada en dues, per tant ens quedarien A (a – a’) – B (b – b’) – C (c – c’) 

essent cada frase de 8 compassos. També podríem afegir que la primera frase 

(A) dins el grau de tònica,  la segona (B) està dins la dominant encara que 

acaba en la tònica, i la tercera frase (C) juga amb els dos graus, començant en 

tònica. També és interessant observar com la frase C primer l’exposa amb un 

acompanyament de la mà esquerra a la melodia de la mà dreta, i després es 

repeteix amb arpegis a la mà esquerra; i acaba la peça una altra vegada amb A. 
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e- Dificultat: podríem considerar aquesta cançó de mitjana dificultat, sobretot 

perquè el tempo és lleuger, a més de la lectura dels acords amb les seves 

distintes posicions i per tant utilitzant notes dobles i a més triples perquè 

s’executa tot l’acord. Pedal obligat que també dificulta la peça. 

f- Nivell: pensam que va dirigit al quart curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta cançó des del punt de vista tècnic 

enforteix la posició de les dues mans pel que fa a l’àmbit, obligant-les  a 

estendre’ls, a més de la pràctica de la mà esquerra en l’execució d’acords tant 

harmònics com melòdics (fent també arpegis) i l’execució amb rigor de la 

corxera amb puntet. Pel que fa a la melodia i harmonia, és una bona cançó per 

fer pràctica del cant tan interior com exterior, perquè té una bella melodia i 

fàcil de retenir (popular); l’harmonia també es pot analitzar des del punt de 

vista tonal, encara que l’autor sempre divergeix en modulacions reflectint com 

hem comentat en altres cançons,  en una harmonització de caire modernista 

com podem veure en les dissonàncies dels arpegis, perquè no segueix 

precisament l’acompanyament de la melodia amb els graus tonals de l’escala. 

Exercici del pedal que és obligat en aquesta peça. 

  

7- Cançó de festeig 

a- Text: la cançó diu: “S’altre vespre a colgar me n’anava, mentres que resava 

vaig sentir siular. I va ser un jove baix de sa finestra i, perquè era vespre, volia 

pujar”. 

b- Transcripció: la cançó ha estat transcrita a l’escala de do, però pertany també 

al mode tritus gregorià (lidi grec), essent l’ámbit d’un interval de sèptima, i 
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clarament té la connotació d’una cançó arcaica, acabant la frase en la tercera, el 

que li dona aquesta originalitat.  

c- Ritme: és ternari i està escrit en 3/8. El tempo ens ve indicat amb la paraula 

“Andantino rítmico” i la velocitat de la pulsació la trobam escrita amb el 

metrònom de negra amb puntet a 60. 

d- Estructura: la cançó al constar d’una sola frase musical, solament conté la 

repetició de dita frase. Així doncs, la frase consta de 8 compassos acabant 

damunt la tercera com hem dit abans. L’autor va variant el dibuix de la mà 

esquerra en les successives repeticions de la frase (alterna acords i arpegis). 

e- Dificultat: consideram a aquesta peça de dificultat mitjana, particularment 

per les notes dobles de la mà dreta i l’execució dels acords de la mà esquerra, a 

més de les dificultats rítmiques, doncs és un exemple de polirítmia. El pedal 

obligat rítmic és una altra dificultat afegida a la peça. 

f- Nivell: seguint el comentari de la dificultat abans esmentada, diríem que 

aquesta obra aniria bé al nivell de quart curs de grau elemental i primer curs de 

grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta cançó, pensam que és engrescadora 

per l’alumne, perquè consta d’una sola frase i a més com moltes de les 

anteriors, és alegre. Des del punt de vista tècnic, és interessant perquè fa 

pràctica de les notes dobles i també de l’execució dels acords a la mà esquerra. 

La melodia és simple ja que consta d’una sola frase i per tant ens permet fer-ne 

bona pràctica del cant que ens servirà per ajudar al llenguatge musical i 

respecte a l’harmonia l’autor torna a utilitzar les quartes amb el baix amb 

intervals dissonants de 7ª. Exercici del pedal obligat rítmic. 
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8- Sa molinereta 

a- Text: la lletra de la cançó és curteta i diu: “Sa molinereta des molinet nou ha 

fet bugadeta i no ha fet sol”. 

b- Transcripció: la cançó està en La menor (melòdica degut al sol sostingut), 

encara que també podem dir que pertany al protus gregorià però ja influenciat 

pel nostre sistema tonal i per tant La menor (melòdica).  

c- Ritme: és binari i està escrit en el compàs de 2/4. El tempo ens ve indicat 

amb la paraula “Piuttosto calmo”. La velocitat de la pulsació ens indica  la 

velocitat de la pulsació amb el metrònom de negra a 88. 

d- Estructura: aquesta cançó també és molt senzilla respecte a la seva 

estructura, doncs consta de dues semifrases que es repeteixen d’una manera 

idèntica. L’autor seguint un bon criteri ha optat per posar la cançó (melodia) a 

la mà esquerra; d’aquesta manera repeteix la frase (8 compassos) tres vegades, 

la primera vegada la melodia la porta la mà dreta amb acompanyament 

d’acords a la mà esquerra, la segona vegada passa la melodia a la mà esquerra 

corresponent l’acompanyament a la mà dreta, i per acabar aquesta torna passar 

a la mà dreta. 

e- Dificultat: pensam que la dificultat és mitjana, perquè sobretot pot presentar 

problemes de lectura per les alteracions que hi ha, a més de la dificultat en la 

part expressiva. El pedal és obligat en aquesta peça. 

f- Nivell: podria anar al quart curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta obra passa per la pràctica de la 

lectura amb moltes alteracions i bitonal (dues tonalitats) com expressa l’autor. 

També a les dues mans hi ha la novetat de tocar algunes notes mentre s’ha 

d’aguantar una nota llarga amb un altre dit. Segueix la pràctica de l’extensió de 
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les mans per l’àmbit, a més de la pràctica de l’execució dels acords i notes 

dobles.  Una altra dificultat en aquest cas d’expressivitat, que l’autor introdueix 

per primera vegada en tota l’obra, és la mà esquerra que a la segona part, porta 

la melodia, el que obliga a l’alumne a destacar el tema principal de la mà 

esquerra. Respecte a la melodia i harmonia, podem dir que la cançó comprèn 

una melodia senzilla d’una sola frase i per tant ens serveix per a la pràctica del 

llenguatge musical; i l’harmonia podem pensar que segueix unes progressions 

harmòniques modulants cap a l’altra “tonalitat” i que després de tornar 

començar acabarà en La (menor melòdica). Exercici del pedal. 

 

9- Sa quadrilla des porró 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “Sa quadrilla des porró per sa Cala hi té es 

niu; tothom xala, tothom riu, no n’hi ha cap de gató; mos agrada fer es glopet 

com sa cosa és natural, sense perdre sa moral, i bevem quan tenim set”. 

b- Transcripció: està feta en l’escala de Do i tal com diu l’autor podem 

considerar que hi ha dues línies melòdiques que pertanyen al tritus i al tetrardus 

gregorians; aparentment l’acompanyament de la melodia fa uns passatges 

modulants que des del punt de vista tonal anirien del Do Major al Fa Major, 

continuant cap a Sol Major i acabant en la tònica de Do.  

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs binari de subdivisió ternària 6/8. 

El tempo ens ve indicat amb una sèrie de paraules que ens informen d’una 

manera exhaustiva el moviment del mateix: “Allegretto un poco scherzoso” i la 

velocitat de la pulsació ens la dóna el metrònom de negra a 80. 

d- Estructura: la cançó és simple, doncs podríem també dir que consta d’una 

sola frase (que té 8 compassos) subdividida en quatre semifrases (pràcticament 
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cèl·lules melòdiques) que es repeteix dues vegades, la primera amb 

acompanyament amb acords a la mà esquerra i la segona amb  arpegis també a 

la mà esquerra. 

e- Dificultat: podríem que la dificultat és mitjana, perquè  presenta una certa 

dificultat deguda a les alteracions i també a les notes llargues que hem 

d’aguantar mentre en tocam d’altres al final de la cançó. Pedal rítmic i melòdic 

en aquesta peça. 

f- Nivell: aquesta obra podria estar destinada al tercer i quart curs de grau 

elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta obra per a l’alumne vendria donat, 

perquè a través d’ella, l’alumne fa pràctica d’arpegis a la mà esquerra mentre la 

mà dreta porta la part melòdica. La melodia és simple encara que modulant, 

doncs utilitza el si bemoll per passar al Fa Major momentàniament i seguint 

cap a Sol Major per acabar en la tònica de Do, tal com em comentat. Per tant 

també podrem fer pràctica del llenguatge musical aprofitant els passatges 

modulants amb la utilització del si bemoll. Respecte a l’harmonia, a pesar del 

caire modal, també es pot analitzar des del punt de vista tonal. Exercici del 

pedal rítmic i melòdic. 

 

10- Sant Joan Pelós 

a- Text: la cançó diu: “Sant Joan Pelós va vestit de seda, amb una candela, 

ajonoiem-nos”. 

b- Transcripció: la cançó està transcrita a l’escala de Do i podríem dir també 

que correspon al mode tritus gregorià. L’àmbit és de sexta.  
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c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs del 2/4. El tempo ens ve indicat 

amb la paraula “Allegreto” i la velocitat de la pulsació ens la dóna el metrònom 

de negra a 92. 

d- Estructura: la peça consta d’una frase de 8 compassos que comprèn 2 

semifrases de 4 compassos seguint l’ordre a – b. Però l’autor repeteix la frase 3 

vegades, essent la primera i la darrera en el mateix to o escala de Do; en canvi 

la segona repetició la melodia passa a la mà esquerra amb l’acompanyament a 

la mà dreta, i a més transportada a la tonalitat de Mi bemoll. 

e- Dificultat: podríem dir que la dificultat d’aquesta obra és alta, sobretot degut 

als canvis de posició de les mans i també per la dificultat en la lectura doncs hi 

ha un transport (modulació de Do cap a Mi bemoll tornant després cap a Do) 

que dificulta més tot això. A més tenim la dificultat de tota la gama del pedal: 

rítmic i melòdic; però també la utilització del pedal en el picat. 

f- Nivell: pensam que aniria destinada als alumnes que cursen quart curs de 

grau elemental i primer de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: pel que fa a l’interès de la cançó, creiem que en principi 

sembla una peça fàcil de tocar doncs comença en Do Major, però es va 

complicant a mesura que passa l’obra. Per això tècnicament podem dir que va 

sorgint una dificultat gradual, fent molta pràctica dels canvis de posició de les 

mans, sobretot la mà esquerra, executant els acords harmònics la mà dreta quan 

la melodia passa també a la mà esquerra a la segona part de la cançó. La 

melodia de la cançó és molt senzilla i fàcil d’entonar, per això ens serveix per 

practicar el llenguatge musical i després saber-lo transportar a diverses 

tonalitats; i l’harmonia encara que l’autor la complica tant en el transport com 

en el desenvolupament de l’acompanyament a la melodia, ens permet analitzar-
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la també des del punt de vista tonal. Tècnicament es fa una pràctica de picat a 

la mà dreta i lligat a la mà esquerra, la qual cosa presenta una altra dificultat 

afegida a la peça. Utilització i exercici de tota la gama del pedal, sobretot la 

novetat del pedal en el picat. 

 

11- Dormirà es meu fiet. 

a- Text: la cançó diu: “Dormirà es meu fiet que és molt petitet; dormirà es meu 

fiet prest s’endormirà, perque sa mareta ja l’engronxarà (2). Ah!, ah!, ah!, ah!” 

b- Transcripció: aquesta cançó està transcrita i transportada a la tonalitat de Fa 

menor (melòdica perquè té el setè grau alterat que és la sensible)  i podríem dir 

que està en el mode de protus gregorià. 

c- Ritme: és binari i està escrit en 2/4. El tempo ens ve indicat per les paraules 

“Lentament amb tendresa” i en aquest cas no hi ha indicació de la velocitat de 

la pulsació amb el metrònom. 

d- Estructura: l’estructura és de 2 frases de 8 compassos. Cada frase consta de 

2 semifrases de 4 compassos, per tant podríem dir que quedaria així: A (a – a’) 

i B (b – b’). 

e- Dificultat: consideraríem la peça de dificultat alta, degut a la tonalitat en que 

està escrita per els alumnes. També la utilització del pedal amb la indicació a la 

partitura. 

f- Nivell: aniria destinada als alumnes de quart curs de grau elemental per la 

dificultat abans esmentada. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta cançó es dona per aprendre noves 

tonalitats al teclat i fer-ne escales, exercicis amb aquestes noves tonalitats; en 

aquest cas en la tonalitat de Fa menor, obligant a conèixer bé les alteracions 
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que porta aquesta tonalitat. Des del punt de vista melòdic i harmònic, podríem 

dir que es tracta d’una melodia senzilla de dues frases igualment molt cantables 

i per tant podem aprofitar per fer-ne exercicis de cant interior... i reforçam així 

el llenguatge musical; així com també es pot analitzar harmònicament des del 

punt de vista tonal. També és la primera vegada que trobam indicacions que 

fan referència al pedal, i per tant, ens servirà per la tècnica del pedal, en aquest 

cas és un pedal melòdic. 

 

12- A la ciutat de Nàpols (Cançó de romanç) 

a- Text: la lletra diu: “A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia, hi ha 

una presó, la vida amor. Hi ha vint-i-nou presos que canten la cançó, la vida 

mia, la vida amor”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Fa (major) i podríem dir 

que està en el mode de deuterus gregorià, encara que pareixi que està en Fa 

major.  

c- Ritme: és binari i està escrit en el compàs del 2/4. La modificació del tempo 

ens ve donada amb les paraules “Andantino, joiosament”, i també aquest és un 

dels altres pocs casos on no hi ha indicació del metrònom. 

d- Estructura: l’estructura és d’una frase de 10 compassos que consta de dues 

semifrases de 5 compassos cada una, acabant en final femení la primera a més 

d’acabar diríem en interrogant a fi de desitjar la continuació de la segona frase. 

El compositor repeteix la frase també tres vegades, transportant la frase del mig 

a la tonalitat de Do (major) i acabant una altra vegada en la tonalitat inicial. 

e- Dificultat: podríem considerar aquesta cançó de mitjana dificultat, degut a la 

tonalitat en que està l’obra i l’acompanyament harmònic que porta molts 
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d’acords, a més de notes dobles a la mà esquerra...  Utilització del pedal tant 

melòdic com rítmic. 

f- Nivell: Pensam que el nivell podria estar a quart curs de grau elemental i 

primer de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta cançó està clarament en la melodia 

popular que tothom coneix, i aquest fet de que l’alumne la pugui interpretar i 

estudiar al piano ja la fa molt interessant per l’alumnat; també podríem dir que 

aquesta seria una característica de totes les cançons populars. Des del punt de 

vista tècnic diríem que ens permet exercitar les octaves a la mà esquerra a més 

de les notes dobles i acords que predominen a la cançó. La melodia tan 

coneguda ens permet de treballar el llenguatge musical. Podem utilitzar 

l’harmonia per fer pràctica d’exercicis amb acords tríada, tal com s’acompanya 

la melodia en aquesta cançó. L’autor utilitza petites semifrases modulants, 

passant per exemple de Fa M a Sol m, per tornar anar cap a Fa, donant un cert 

sentit tonal a la peça, i per tant amb absències de dissonànces tan pronunciades 

com en altres cançons. La utilització del pedal en tota la seva gama. 

 

13- Arri, arri, somereta 

a- Text: la cançó diu: “Arri, arri, somereta, anirem a Son Lluquet i veurem na 

Marieta qui fa coques amb suquet”. 

b- Transcripció: la cançó està transportada a l’escala de Sol major i l’àmbit és 

d’un tetracord (sol – do’), i clarament pareix tonal, és a dir que no sembla tenir 

cap influència modal i per tant no pareix una cançó molt arcaica. Així hi tot 

podem dir que pertany al mode tritus gregorià (lidi grec).  
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c- Ritme: el ritme és binari i està escrita la cançó amb el compàs de 2/4. El 

tempo ens ve indicat am les paraules en català “Amb ingenuïtat i joia”. La 

velocitat de la pulsació ve indicada amb el metrònom de negra a 126, i per tant 

es tracta d’un tempo alegre. 

d- Estructura: l’estructura de la cançó és simple, i per tant consta de dues frases 

de 8 compassos cada una, completament iguals; a més cada frase també la 

podem subdividir en dues semifrases de 4 compassos cada una. Després de 

l’exposició de la cançó (2 frases de 8 compassos iguals) en Sol Major, el 

compositor en fa una modulació i de Sol M passa a Si bemoll Major, a través 

de la seva dominant de Fa Major. Es torna fer tota la cançó en aquesta nova 

tonalitat i finalment passant per la dominant de Sol M (Re M) torna a 

presentar-la en la tonalitat inicial acabant amb una petita coda de 3 compassos. 

Per tant podríem dir que l’esquema de la seva estructura és el següent: A-A 

(Sol M) – A-A (Si bemoll M) – A-A (Sol M) i la petita coda. 

e- Dificultat: podem dir que és de mitjana dificultat, degut en part a la velocitat 

del tempo i al canvi de tonalitat (transport) que en fa l’autor. També hi hem 

d’afegir el pedal rítmic a la segona part. 

f- Nivell: pensam que podria estar a quart curs o a primer de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: respecte a l’interès o motivació, pensam que és una 

bona cançó per estudiar els acords, perquè quasi gairebé tota la cançó ens 

permet fer-ne exercicis amb les dues mans, la segona part quan s’ha transportat 

la cançó a Si bemoll, la mà esquerra executa uns acords amb notes llargues que 

permet a l’alumne fixar-se encara més en ells. A la repetició de la frase de la 

cançó en Sol M, hi ha un passatge modulant cap a Mi menor que torna acabar 

en la tònica. Al mateix temps també ens serveix per practicar el cant interior i 
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així fer pràctica del llenguatge musical, doncs es compon d’una melodia 

senzilla que també podrà ser analitzada des del punt de vista tonal. Pràctica 

igualment del pedal. 

 

14- Tonada de picar càrritx 

a- Text: la lletra diu així: “Vós m’enviàreu floc blau demostrant que estau 

gelós; (2) més hei estic jo de vós que vós de mi no hi estau (2)”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Sol menor i clarament 

pertany al mode gregorià deuterus que correspon al dòric grec tal com expressa 

l’autor al seu llibre. Això fa que tengui un marcat caire modal i per tant antic o 

arcaic.  

c- Ritme: el ritme és binari i està escrita amb el compàs de 2/4. El tempo ens ve 

indicat amb les paraules italianes “Lentamente con espressione” i la velocitat 

de la pulsació amb el metrònom de negra a 72. 

d- Estructura: aquesta ve donada en una sola frase de 8 compassos, encara que 

afegeix 3 compassos més que són la repetició dels 3 darrers que formen la frase 

dels 8, insistint en un petit motiu melòdic ben característic del mode abans 

esmentat. L’autor després de presentar la cançó amb aquests 11 compassos i en 

Sol menor, fa una petita transició per tornar-la presentar en La menor, afegint 

una coda amb la repetició dels 3 compassos una altra vegada en la tonalitat 

inicial de Sol menor. 

e- Dificultat: consideraríem que la cançó és difícil, sobretot per la complexitat 

harmònica, també pel fraseig i dificultat tècnica per haver d’aguantar una nota 

mentre se’n toquen d’altres, per tant la consideraríem de dificultat mitjana/alta. 

També influeix el pedal obligat. 
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f- Nivell: per el motiu abans esmentat, diríem que podria anar a primer i segon 

curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: una de les aportacions és la motivació d’aquesta cançó, 

podríem considerar que pot servir per acostar l’alumne al coneixement modal 

empíric utilitzant un acompanyament harmònic modernista; i des del punt de 

vista tècnic ens serveix per practicar les notes dobles a la mà esquerra. A pesar 

de ser una cançó modal, des del punt de vista melòdic, pensam que pot servir 

també per practicar el cant interior i el llenguatge musical. Exercici del pedal 

que és obligat en aquesta peça. 

 

15- Ball de cavallets “Ses reverències” 

a- Text: Essent un ball no hi ha text. 

b- Transcripció: aquest ball està escrit en la tonalitat de Do Major i sembla 

totalment tonal, per aquest motiu l’autor expressa que està escrit en el mode 

lidi grec que podríem dir que pertany al tritus gregorià amb el si bemoll que 

seria el que coincideix en la tonalitat de Do Major. No obstant això, tal com diu 

Antoni Martorell al seu llibre, a la cadència hi podem trobar referències al 

mode deuterus, donant-li un caràcter més arcaic.  

c- Ritme: aquest és ternari i està escrit en 3/8 per ser un ball alegre i mogut. El 

tempo ens ve indicat amb les paraules “Allegretto gioioso (in uno)” que ens 

reafirma un moviment alegre. La velocitat de la pulsació ens ve donada amb el 

metrònom de negra amb puntet a 63. 

d- Estructura: l’estructura és la següent: A – B – A, i es repeteix B – A, acabant 

en una cèl·lula melòdica que és la que marca el deuterus (2 compassos).  Essent 

A una frase de 8 compassos, encara que comença amb anacrusa, li segueix 
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l’altra frase B que té 10 compassos. El ball té un acompanyament molt 

dinàmic, amb la mà esquerra jugant al mateix dibuix rítmic de la mà dreta i 

fent-ne un cert diàleg. També l’harmonia és molt modernista donant-li un color 

brillant i molt contrastant sortint de la rutina que aparentment podria ser de 

tònica, dominant i subdominant, analitzant-la solament des del punt de vista 

tonal. 

e- Dificultat: podríem dir que té una dificultat alta sobretot per la digitació 

complicada a la mà esquerra, a més dels lligats on no pots posar sempre el 

pedal. 

f- Nivell: aquesta cançó podria anar destinada segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: pel que fa a la motivació, al tractar-se d’un ball, aquest 

de per sí ja té un interès rítmic degut també al tempo mogut, a més del melòdic, 

doncs la melodia és simple però bella i coneguda. Ens serveix aquest ball per 

practicar les notes dobles de la mà esquerra, a més de poder practicar el cant 

interior amb la melodia. També ens serveix per l’exercitació del pedal melòdic 

a més de l’expressivitat que cal donar a tota la peça. 

 

16- Es molí d’en Jordi Vives 

a- Text: la lletra diu així: “Es molí d’en Jordi Vives -està envelat i no mol; -se 

mengen es pa tot sol, -perquè no tenen olives” 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Do Major i per tant 

pertanyeria al mode tritus amb el si bemoll o tal com diu el compositor Antoni 

Martorell en lidi grec. Però també és cert que hi ha el tritò fa-si molt 

característic en tota la cançó que li dona un caire arcaic.  



271 
 

c- Ritme: aquest ritme és binari i està escrit en 2/4. El tempo ens ve donat amb 

les paraules “Vivace, gioioso” i la velocitat de la pulsació amb el metrònom de 

negra a 112. 

d- Estructura: aquesta és bastant simple i consisteix en una frase de 12 

compassos que consta de dues semifrases de 6 compassos cada una que es 

repeteixen. Cada una d’aquestes semifrases acaba amb el tritò abans comentat. 

Essent igual les semifrases, l’autor després d’exposar la cançó, va repetint 

aquestes semifrases, de tal manera que es repeteixen 5 vegades les semifrases 

de 6 compassos en lloc de repetir els 12 compassos. Al principi hi ha un 

acompanyament harmònic molt suau i lent a la mà esquerra, i al final acaba 

amb una espècie de marxa afegint dos compassos per acabar en l’acord de Sol 

Major. 

e- Dificultat: pensam que aquesta obra podria considerar-se difícil, degut al 

moviment d’octaves de la mà esquerra en un tempo ràpid i viu, a més d’un grau 

dinàmic molt elevat. També podem observar ja acords a 4 veus; per això diríem 

que pertany al grau de dificultat alta. 

f- Nivell: pel motiu abans esmentat que la consideram difícil, pensam que 

hauria d’anar al segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: la motivació ve donada perquè és una sola frase molt 

repetitiva i l’harmonització està molt ben pensada acabant amb una marxa 

damunt la mateixa frase melòdica. Pel que fa a la tècnica, és pot aprofitar 

aquesta cançó per exercitar sobretot les octaves a la mà esquerra i la successió 

d’acords i notes dobles a la mà dreta. La melodia permet jugar molt amb ella, 

per la simplicitat i per tant es pot exercitar el cant interior i el llenguatge 

musical; i l’harmonia pot ser analitzada des del punt de vista tonal. També la 
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utilització del pedal d’una manera obligada ens permet fer-ne exercici del 

mateix. 

 

17- Cançó “des moliner” 

a- Text: aquest diu així: “Es molí mol quan fa vent –i fa farina i segó; -al·lotes, 

voleut-ló, -que n’és petit i valent.” 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Fa Major i pertany al 

mode tritus amb el si bemoll, per tant estaria en el mode lidi grec. Així doncs, 

podríem dir que es tracta d’una cançó de caire tonal.  

c- Ritme: el ritme de la cançó és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El 

moviment del tempo ens ve indicat amb les paraules “Mogudet (quasi in uno)” 

i de fet aquest “quasi in uno” s’evidencia amb la velocitat de la pulsació que 

ens ve donada amb el metrònom de negra amb puntet a 54. 

d- Estructura: l’estructura de la cançó consta de 24 compassos organitzats en 

grups de 4. Per tant podríem dir que hi ha dues frases de 8 compassos cada una, 

repetint la segona frase: A – B – B. Cada frase consta de dues semifrases de 4 

compassos que podrien seguir aquest ordre: a – a’ – b – b’. L’autor repeteix 

tota la cançó però portant la melodia la mà esquerra. 

e- Dificultat: podem considerar aquesta obra difícil i molt semblant a la número 

14 per la dificultat en el contingut tècnic. Per això la consideram de dificultat 

alta. 

f- Nivell: aquesta peça degut a la dificultat esmentada, seria pels alumnes de 

segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: aquesta obra pot ser engrescadora pel ritme ternari i 

accentuat que hi ha, a més de la lleugeresa melòdica. Tècnicament diríem que 
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permet exercitar les notes dobles a les dues mans que presenten una certa 

dificultat, també expressivament és molt interessant, perquè també la mà 

esquerra canta la melodia de la cançó i practicar l’escala de Fa Major que 

presenta una certa dificultat perquè té una digitació diferent de la de Do Major. 

També ens permet practicar el cant interior i exercitar el llenguatge musical, 

per la senzillesa de la seva melodia, i harmònicament es pot analitzar des del 

punt de vista tonal. També com tant d’altres la utilització del pedal ens ajudaria 

en el seu perfeccionament. 

 

18- Cançó “des segar” 

a- Text: la lletra diu: “Que rigui qui té rialles –que ja hem acabat de segar; -

acabarem de lligar –i farem ses acaballes”. 

b- Transcripció: la cançó aparentment està escrita en la tonalitat de Mi bemoll 

Major o millor encara en el seu relatiu menor. Però en realitat és una manera 

d’escriure, perquè es tracta sens dubte d’una cançó molt arcaica i per tant no 

pertany a cap tonalitat ni tampoc a cap mode ni grec ni gregorià. La melodia de 

la cançó comprèn solament un tetracord, de tal manera que l’àmbit és molt 

reduït. El tetracord va del si natural al mi bemoll agut. Realment si el mi fos 

natural, podríem parlar del mode deuterus gregorià, però es tracta d’una cançó 

basada en una escala molt antiga. La cançó a més porta uns ornaments com 

moltes de les cançons de feines del camp.  

c- Ritme: aquest és lliure com totes les cançons de les feines del camp, encara 

que per motius pràctics tant de cantar com d’interpretar la cançó ha estat 

transcrita amb el compàs de 2/2, i per tant es tracta d’un ritme lliure. Aquesta 

llibertat del ritme ens ve indicada amb el tempo expressat amb les paraules 
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“Tranquil i nostàlgic” i la velocitat de la pulsació amb el metrònom de blanca a 

52. 

d- Estructura: aquesta cançó és senzilla perquè en realitat consta d’una frase de 

8 compassos que té dues semifrases de 4. Les dues semifrases són quasi iguals 

i podríem assenyalar-les com a – a’. La presentació de l’obra de l’autor, 

comença amb una introducció i llavors segueix la cançó que repeteix la frase 

de 8 compassos dues vegades. Després continua un petit pont de transició i de 

bell nou entra la cançó una altra vegada amb repetició. Continua una espècie de 

coda amb cadència, imitant el motiu final de la cançó. Segueix una altra vegada 

la cançó amb repetició i una coda final, acabant amb l’acord de Sol Major 

(utilitzant una petita modulació). 

e- Dificultat: creiem que aquesta obra té el grau de dificultat alta degut entre 

altres coses a la complexitat harmònica, a més del treset de negres, els 

moviments contrapuntístics que hi trobam i que dificulten el camí de les veus. 

No podem oblidar igualment l’expressivitat i la dinàmica que també ajuden a 

augmentar aquesta dificultat. Per aquesta dificultat alta, pensam que podria 

estar situada més endavant. 

f- Nivell: essent difícil el seu grau pensam que aniria al segon grau de grau 

mitjà. 

g- Aportació didàctica: la motivació d’aquesta cançó vendria donada també per 

l’interès de conèixer els modes, doncs com ja hem comentat és una cançó 

modal, i també aprofitar l’expressivitat de la línia melòdica que dona peu a 

l’alumne exercitar-se en aquest camp. Tècnicament ens permet practicar les 

notes d’ornamentació, a més del treset de negres i destacar la dinàmica de la 

cançó en general. Des del punt de vista melòdic podem aprofitar per analitzar 
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aquesta cançó amb base modal, encara que ens permet memoritzar-la i 

practicar el llenguatge musical, i respecte a l’harmonia, diríem que podem 

aprendre de la complexitat que pot arribar a tenir un acompanyament 

harmònicjtal com ho fa el compositor. La utilització del pedal també ens 

permet fer-ne exercici d’aquest. 

 

19- Cançó de veremada 

a- Text: aquest text diu: “Noltros venim de vermar –d’una vinya molt enfora:  -

a posta venim deshora, -perquè havíem d’acabar”. 

b- Transcripció: la cançó igual que l’anterior, és una cançó que pertany al grup 

de cançons agrícoles o de feines del camp, per tant també porta ornaments a la 

melodia, sobretot a les cadències. Es tracta d’una cançó arcaica i que podríem 

considerar-la pertanyent al mode deuterus, mesclant també altres escales. Està 

escrita en la tonalitat de Mi bemoll Major, encara que com l’anterior, és una 

manera d’escriure, perquè com hem dit es tracta d’una cançó modal, i tal com 

diu l’autor del llibre, la vertadera tònica és la nota sol i no la de mi bemoll.  

c- Ritme: el ritme és lliure com ja hem comentat i es dona en aquestes cançons 

que pertanyen a les feines del camp. Està escrita no obstant en compàs de 3/8 i 

per tant en un ritme ternari. Essent lliure el ritme, el tempo ens ve expressat 

amb les paraules “Andantino grazioso” i la velocitat de la pulsació amb el 

metrònom de negra amb puntet a 60, que ens indica un tempo mogudet. 

d- Estructura: aquesta cançó és un poc lliure com les de les feines del camp en 

general i per tant la seva estructura també ho serà. Podríem dir que segueix el 

següent ordre: a – b – c – b – c’. Aquestes semifrases totes tenen 5 compassos 

de 3/8, excepte a que en té solament 4. Al final acaba afegint una petita coda. 
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e- Dificultat: es pot considerar de difícil aquesta peça, també degut a la 

complexitat de la tonalitat en aquest cas, a més de les petites modulacions, 

encara que per l’extensió de la peça, aquest no resulta tan excessivament 

difícil. Així la podríem considerar de dificultat mitjana. 

f- Nivell: suposam per la dificultat abans esmentada que aniria al primer curs 

de grau mitjà o també al quart curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: pel que fa a la motivació podem dir el mateix que 

l’anterior, que ens permet acostar l’alumne a la cançó arcaica, on hem de 

destacar la melodia que acompanya la mà esquerra, aprofitant així la pràctica 

d’executar acords amb la mà esquerra; podem analitzar l’harmonització que en 

fa l’autor en aquesta cançó modal utilitzant acords de pas que ens donen la 

sensació de passatges modulants. També aprofitaríem l’exercici del pedal 

perquè en aquesta cançó també l’utilitzarem. 

 

20- Mare de Déu, ¿on anau? 

a- Text: el text diu: “Mare de Déu, ¿on anau? -¿on anau tan afanyada?        -

Aquí baix hi ha un torrent –i una dona qui em demana. –No hi aneu, Mare de 

Déu, -que aquesta dona va errada. –A aquesta vull anar –qui tothom la 

desempara”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Re Major, i sembla 

d’aspecte tonal, per tant pertanyeria a una època moderna. Tant sols és un poc 

estrany aquest bot de 7ª major quan acaba una frase i comença l’altra, tal com 

expressa l’autor i que podria tenir un cert aire d’antiguitat.  
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c- Ritme: el ritme d’aquesta cançó és ternari i està representat pel compàs 3/8. 

El tempo ens ve indicat amb les paraules “Alegre moderat” i la velocitat de la 

pulsació ve expressada amb el metrònom de negra amb puntet a 56. 

d- Estructura: l’estructura de la cançó és de dues frases A – B  que es torna a 

repetir. Cada frase és de 16 compassos, i per tant queden també dues 

semifrases ben definides de 8 compassos cada una i que podrien quedar 

descrites així: a – b – a – b. 

e- Dificultat: pensam que podem catalogar aquesta cançó en el grau de mitjana 

dificultat, per la complexitat dels acords de la mà esquerra en la tonalitat de Re 

Major amb els baixos “staccato” com l’autor indica, i les notes dobles de la mà 

esquerra. La utilització del pedal també ajuda a augmentar la dificultat. 

f- Nivell: pensam que estaria adaptada al quart curs de grau elemental degut a 

la dificultat abans esmentada. 

g- Aportació didàctica: l’interès i motivació d’aquesta obra és deguda a la línia 

melòdica en ritme ternari que és alegre i molt inspirada. Aquesta cançó ens 

permet practicar tècnicament l’execució d’acords i també les notes dobles de la 

mà esquerra que sempre presenten un grau de dificultat elevat, a més de les 

petites modulacions, que estant en Re Major encara es compliquen més. Podem 

aprofitar també la melodia pel cant interior i practicar el llenguatge musical. 

Harmònicament es pot analitzar aquesta bella melodia des del punt de vista 

tonal. 

 

21- El senyor Martí (Cançó bitònica) 

a- Text: la lletra diu: “El senyor Martí -és un home gros, -va per les teulades  -

rovegant un os”. 
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b- Transcripció: la cançó, és una cançó infantil molt senzilla, i tal com l’autor 

expressa en el títol, és tracta d’una cançó de dues notes (bitònica). Així l’autor 

juga amb aquestes dues notes fent-ne l’exposició en la tonalitat de Do Major 

després d’una petita introducció; a continuació fa una modulació passant a Mi 

bemoll Major a través de la seva dominant Si bemoll Major, tornant després a 

la tonalitat inicial de Do Major també a través de la seva dominant Sol Major i 

acabant amb una imitació de la cançó a les veus intermitjes en una petita coda 

final.  

c- Ritme: el ritme és binari i està escrit en compàs de 2/4. El tempo ens ve 

indicat amb les paraules “Allegretto grazioso” i per tant voldrà dir que és 

alegre i mogut. La velocitat de la pulsació ve expressada amb el metrònom de 

negra a 100. 

d- Estructura: l’estructura de la cançó com hem dit és molt simple i consta de la 

repetició d’una cèl·lula melòdica que forma una semifrase que podríem dir de 2 

compassos. Per tant hi ha 4 compassos de 2/4 que es tornen a repetir. A 

continuació hi ha la modulació cap a Mi bemoll Major i després continua en la 

tonalitat inicial tal com hem comentat abans. 

e- Dificultat: pensam que la dificultat és mitjana, encara que sigui una cançó 

tan senzilla, perquè podríem dir que és bitònica, però l’harmonització no la fa 

precisament fàcil. També la utilització del pedal dificulta la interpretació, i la 

transgressió del ritme del compàs de 2/4 amb el canvi d’accentuació. La doble 

articulació a la mà dreta amb les notes lligades mentre es fan d’altres. 

f- Nivell: per aquest motiu diríem que la podem posar al nivell de quart curs de 

grau elemental. 
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g- Aportació didàctica: la motivació d’aquesta obra és precisament per la seva 

simplicitat i la possibilitat d’improvisació damunt aquesta escala bitònica, i 

també la podem utilitzar per a l’aprenentatge o per reforçar l’entonació en el 

llenguatge musical. Des del punt de vista tècnic també podem aprofitar per 

practicar les notes dobles a mà dreta i esquerra, a més de practicar també el 

transport pràctic. El canvi d’accentuació en el ritme del compàs com hem 

comentat, també ens servirà per mostrar a l’alumne la riquesa rítmica de la 

peça. 

  

22- Sa morena de Torret. 

a- Text: el text diu així: “Sa morena de Torret –amb tothom surt a ballar, i –i 

ella, -per més agradar, -tant balla com fa l’ullet. –Ai, sa morena de Torret”      

b- Transcripció: la cançó tal com diu l’autor aparenta i podria analitzar-se com 

a tonal, però hi ha una cadència (si-la-sol-fa#) que transportat al mode deuterus 

(la-sol-fa-mi) queda en evidència la influència modal. Està escrita en la 

tonalitat de Re Major. Pel motiu arcaic i modal de la melodia el compositor 

l’ha harmonitzada en molt bon encert sortint de l’harmonia tonal.  

c- Ritme: aquesta cançó té un ritme ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. 

El tempo ve donat amb les paraules “Allegretto dolce” i la velocitat de la 

pulsació està expressada amb el metrònom de negra amb puntet a 60. 

d- Estructura: l’estructura de la cançó consta d’una frase de 8 compassos que es 

repeteix. Cada frase es pot dividir en dues semifrases de 4 compassos i per tant 

podria quedar així: a – b – a – b i acaba amb una coda que seria b’. 

e- Dificultat: podem considerar aquesta obra d’una dificultat mitjana, degut a la 

dificultat dels acords tant de lectura com de pràctica. 
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f- Nivell: pel motiu abans esmentat, pensam que aniria bé destinar-la al quart 

curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta peça està en la melodia expressada 

alegrement en un ritme ternari i mogudet, a més de ser molt aferradissa des del 

punt de vista melòdic. Tècnicament la podem fe servir per repassar l’escala de 

Re Major, doncs a pesar d’algun indicatiu com la cadència que hem comentat 

que ens fa veure una certa influència modal; també és cert que la podem 

analitzar des del punt de vista tonal. A més podem repassar els acords tonals a 

partir del Re Major, i aprofitar per cantar-la... i exercitar el pedal rítmic damunt 

un dibuix melòdic. 

 

23- Na Maria-Anna s’estufa 

a- Text: la lletra diu: “Na Maria-Anna s’estufa –quan li parlen de casar; -son 

pare la vol tancar –dins s’establa i amb sa ruca”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en Re Major i podríem dir que es tracta 

d’una cançó tonal, encara que com la cançó anterior, també hi hauria la 

influència del mode deuterus (la – sol – fa – mi) transportat també a (si – la –

sol – fa#). De totes maneres ha estat harmonitzada des del punt de vista tonal.  

c- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de ¾. El tempo, l’autor 

l’expressa amb les paraules “Andantino con eleganza” i la velocitat de la 

pulsació ens ve donada amb el metrònom de blanca amb puntet a 60. 

d- Estructura: la cançó consta de dues frases de 8 compassos de ¾. Cada frase 

estaria configurada en dues semifrases de 4 compassos i podria seguir aquest 

ordre: a – a’ – b – c fent així un total de 16 compassos. Tota la cançó quedaria 

així: A – B – A – B. Després es torna repetir A – B on la melodia la porta la mà 
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esquerra, continuant una altra vegada A – B anant la melodia de bell nou a la 

mà dreta, i acabant amb una coda de 8 compassos. 

e- Dificultat: pensam que és una obra que podria estar inclosa en el grau de 

difícil, perquè és important extreure’ns tota l’expressió possible de la melodia 

que també la interpreta la mà esquerra en la segona part. Representa un salt 

qualitatiu amb elements tècnics i interpretatius exigint un refinament a l’hora 

d’interpretar aquesta peça, que com hem dit és una melodia acompanyada. Per 

tant tendria una dificultat alta. 

f- Nivell: pel que hem dit abans, aniria destinada al primer o segon curs de grau 

mitjà. 

g- Aportació didàctica: per la seva melodia senzilla, és indiscutible que es fa 

interessant per molts de motius: en primer lloc perquè la podem utilitzar per fer 

pràctica del cant dins el llenguatge musical, a més de fer pràctica des del punt 

de vista tècnic de les escales de Re Major i també de les escales de les 

tonalitats veïnes, a més de l’execució i pràctica dels acords d’aquestes 

tonalitats tant a la mà esquerra com a la mà dreta. Harmònicament es pot 

analitzar tonalment com la cançó anterior. La melodia acompanyada té una 

riquesa tímbrica imprevista: acords sense relacions amb el tema, a més de fer 

cantar la mà esquerra però amb acords a la mà dreta. També l’anàlisi del pedal, 

que en aquesta peça seria poc emprat.  

 

24- Cançó “des missatge” (Perífrasi musical) 

a- Text: el text diu: “L’amo de Son Serení, ah, ah! –posa sa panxa en es sol, ah, 

ah! –confia que si Déu vol, ah, ah! –bona anyada ha de tenir, ah, ah!”. 
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b- Transcripció: aquesta cançó és una mescla modal que comprèn els modes 

tetrardus, tritus i protus. Comença amb el mode tetrardus (sol – la – si- do’) 

transportat a (la – si –do#’ re’), després aquesta mateixa frase es repeteix però 

transportada i amb una variant que causa el canvi de mode i passa al tritus en 

aquest cas sense transportar (fa – sol – la – si – do’) i segueix el protus també 

sense transportar (re – mi – fa – sol – la). És evident que té un marcat caràcter 

arcaic veient el caire modal, a més també dels ornaments que venen indicats 

pels tresets de semicorxeres.  

c- Ritme: aquest és ternari, encara que es dedueix que procedeix d’un ritme 

lliure i que s’ha hagut d’emmarcar dins un compàs, i per aquest motiu la cançó 

està escrita en ¾. Així i tot, el tempo ens indica una velocitat no massa lenta, 

per això diu “Andantino” i el metrònom ens indica la negra a 120. 

d- Estructura: la cançó comprèn 5 frases de 4 compassos cada una, essent la 

primera el model que d’alguna manera imiten les altres, a més també de que es 

repeteixen. Podríem dir que les altres frases són una imitació de la primera en 

forma de progressió descendent. Per tant podria quedar així l’esquema: a – a – 

b – c – c i acaba amb una petita coda que repeteix el compàs cadència que 

porta el treset de semicorxeres. 

e- Dificultat: podríem considerar que aquesta peça és difícil, sobretot pel que fa 

a l’expressió i a la interpretació a més de l’execució i lectura dels acords. 

També la dificultat en la interpretació: color, lligats, fraseig... encara ho 

compliquen més. 

f- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al primer curs de 

grau mitjà. 



283 
 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i per tant 

és una cançó com la gran majoria d’elles, amb una base totalment modal i 

també expressiva. Per aquest motiu ens interessa donar-la a conèixer als 

alumnes que poden veure en ella una altra cançó de caire modal. Al final de la 

cançó l’autor utilitza acords de pas per acabar sobre l’acord de Re Major. 

Tècnicament podem extreure la pràctica de l’execució harmònica dels acords, a 

més de la pràctica també dels tresets de semicorxera units a la corxera i a la 

dificultat expressiva que necessitarà d’una tècnica específica, com la 

transferència de pes del canell i el braç i no dels dits. Els frasejos també 

s’aconseguiran amb el pedal. 

 

25- Ton pare no té nas 

a- Text: la lletra diu: “Ton pare no té nas, (2) –ta mare és xata; -i es teu germà 

petit (2) –té es nas de rata”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Fa Major, i segurament 

es tracta d’una cançó més recent, més moderna perquè és totalment tonal; en 

tot cas com expressa l’autor podríem dir que podria tenir la influència del tritus 

plagal. Essent una cançó pràcticament tonal, el compositor comença amb una 

petita introducció amb intervals de segona i seguidament entra la cançó a la mà 

esquerra amb un acompanyament harmònic de la mà dreta i dissonant. Després 

de cantar la mà esquerra, hi ha una petita modulació per començar la cançó en 

la tonalitat de La Major; el que passa és que no segueix el model fidel de la 

tonada popular, sinó que comença una altra vegada amb la mà esquerra, però 

tot d’una respon amb un diàleg la mà dreta i així fins al final que de bell nou 

tornarà acabar en la tonalitat inicial de Fa Major.  
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c- Ritme: aquest és binari i està escrit amb el compàs de 2/4. El tempo està 

indicat amb la paraula “Vivace” que ens mostra un moviment molt mogut, 

encara que el metrònom ens indica la negra a 120. 

d- Estructura: l’esquema de la cançó consistirà amb la repetició de la cançó 

encara que no és exacta i fidel al tema popular. Per tant podríem dir que la 

cançó pròpiament conté dues frases de 8 compassos bastant semblants com si 

també la segona fos una progressió variant i descendent. L’esquema per aquest 

motiu podria ser: A – B. Després seguiria una altra vegada amb la mà esquera 

una variant de la cançó molt semblant a la tonada popular que torna fer les dues 

frases. A continuació hi ha una cert desenvolupament creatiu amb una escala 

de la mà esquerra i que acabarà tornant imitar un poc el dibuix de la cançó fins 

al final i tornant cap a la tonalitat inicial. 

e- Dificultat:  la dificultat d’aquesta peça seria alta, degut al contrapunt 

constant entre les dues mans, a més de la dificultat de lectura i la velocitat 

afegida del tempo que ha de ser viu, tal com expressa l’autor. També hi 

afegiríem els cromatismes en la ma esquerra i la veu cantabile que porta 

aquesta amb acompanyament format per acords. 

f- Nivell: per aquest motiu comentat a l’apartat anterior, aquesta obra aniria al 

nivell de segon curs de grau mitjà.  

g- Aportació didàctica: és una cançó popular i per tant aquest fet ja és un motiu 

d’interès pels alumnes que a més la coneixeran d’haver-la cantada i practicada 

a l’estudi del llenguatge musical. Ara bé, la versió harmonitzada que en fa 

Antoni Martorell, precisament no és fàcil, però la fa interessant perquè 

desenvolupa una variant del tema melòdic de la cançó, a més del diàleg 

contrapuntístic de les dues mans. Harmònicament és molt simple perquè és una 
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cançó tonal tal com ja hem comentat i es podria fer un transport simple de la 

melodia a altres tonalitats. També es pot aprofitar per practicar escales en les 

diverses tonalitats començant per introduir la tonalitat de Fa Major que té una 

digitació especial i que és necessari explicar i exercitar d’una manera ben 

particular. Com és habitual també inclourem l’estudi del pedal que és obligat 

en aquesta peça. 

 

26- Tonada de vermar                 

a- Text: el text diu així: “Venim de sa veremada, (2) –sabeu que tenim pocs 

jocs. –Es reims són petits i pocs, (2) –i mala via hem passada”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Do Major, encara que 

com podem veure és una cançó totalment modal i que pertany al mode que 

predomina que  és el deuterus (si – la – sol – fa – mi), insistint en la nota mi, tal 

com ho analitza l’autor, que en molt encert en aquestes cadències acaba amb 

l’acord de Mi Major. Però també hi ha el pentacord (si, - do – re – mi – fa) el 

que ens donaria també el mateix mode en plagal. En fa una harmonització 

moderna dins aquest estil modal.  

c- Ritme: aquest és ternari i la cançó està escrita amb el compàs de ¾ encara 

que podríem dir que pertany en aquest tipus de cançons de feines del camp i 

per tant tendrien un ritme lliure. Per això el tempo ens ve indicat amb les 

paraules “Adagio, calmo” i la velocitat (aproximada) de la pulsació que 

expressa l’autor, ve donada pel metrònom de negra a 69. 

d- Estructura: aquesta cançó comprèn dues frases de 12 compassos cada una, 

encara que les podem partir en dues semifrases de 8 compassos i una altra de 4 

cada una. Es repeteixen les dues frases, acabant en l’acord de Mi Major. 
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e- Dificultat: podríem considerar que aquesta obra pertany al grau de dificultat 

alta, sobretot pel que fa a la interpretació i expressivitat, a més de 

l’harmonització que no és gens senzilla i complica a l’hora la lectura, encara 

que sigui un tempo lent, doncs hi ha un moviment horitzontal de veus a la mà 

dreta i a la mà esquerra (moviments contrapuntístics clàssics). 

f- Nivell: degut a la dificultat esmentada en l’apartat anterior, també aquesta 

obra aniria al nivell de segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i per tant 

és una cançó com la gran majoria d’elles, amb una base totalment modal i 

també expressiva. Per aquest motiu ens interessa donar-la a conèixer als 

alumnes que poden veure en ella una altra cançó de caire modal. Des del punt 

de vista tècnic, podríem aprofitar per fer pràctica de l’escala de Do Major i les 

tonalitats veïnes, però donant a conèixer l’aspecte modal de la cançó, repassant 

l’escala del mode protus i transportant-lo i extraient del mateix l’escala menor 

natural tant de la menor com de re menor amb el si bemoll. El pedal és 

secundari en aquesta peça, però en part l’haurem de substituir pels lligats i els 

frasejos que donen a la peça un cert estil organístic. 

 

27- Garrida, vós sou l’ona (sobre tema de la “Cançó de llaurar”) 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “Garrida, vós sou l’ona –de la vorera de mar. 

–En sentir-vos cantar –i el bon mariner entona: -Garrida vós sou l’ona”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Fa# menor, encara que té 

clarament la influència modal del mode protus que coincideix a vegades amb la 

tonalitat menor natural. L’acompanyament que en fa l’autor és molt modulant i 

variat, i també amb un estil modernista, conduint la cançó cap a la cadència de 
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la tonalitat inicial de Fa# menor, que va precedit de l’acord V (Do# menor), 

actuant així no tant com a dominant sinó com a grau modal.  

c- Ritme: el ritme, igual que la cançó anterior també seguiria l’estil lliure 

perquè també pertany a les feines del camp; però pel sentit pràctic està escrita 

amb el compàs partit (2/2) i per tant és binari. Com la cançó anterior, també el 

tempo va lligat a aquest ritme més lliure, i per això ens ve indicat amb les 

paraules “Andante espressivo”. La velocitat (sempre aproximada) de la 

pulsació ve donada amb el metrònom de blanca a 69. 

d- Estructura: la cançó podríem dir que consta de 3 frases de 4 compassos cada 

una i segueix aquest ordre: a – b – c que es repeteix. 

e- Dificultat: diríem que aquesta obra és també difícil, tant per la lectura com 

pel que fa a la interpretació; per això correspondria també al grau de dificultat 

alta.  

f- Nivell: per aquest motiu (dificultat de lectura i execució d’acords a més de la 

interpretació) la posaríem al primer curs de grau mitjà.  

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i per tant 

és una cançó com la gran majoria d’elles, amb una base totalment modal i 

també expressiva. Per aquest motiu ens interessa donar-la a conèixer als 

alumnes que poden veure en ella una altra cançó més de caire modal. 

Tècnicament podem extreure la pràctica de l’execució harmònica dels acords, a 

més de la pràctica també de la tècnica del Pedal. Treballar el cantabile, passar 

plaer de tocar la cançó destacant la melodia, que en certa manera ha de poder 

imitar el cant (veu d’un nin o d’una nina, o també veu greu d’home), tot això a 

través del fraseig i l’expressivitat amb un acompanyament cromàtic. Aquesta 

peça la podríem equiparar a la dificultat que té la número 24. 
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28- Tonada de treure aigua 

a- Text: aquest diu: Ai! Què de gotes de suor –i què de gotes de suor –ses 

mongetes m’han costades, -i ara se són escaldades, -que sols no tenen bessó. –

Ai! Què de gotes de suor”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita aparentment en la tonalitat de Do Major, 

però clarament és una cançó modal i que en aquest cas es pot descobrir 

clarament el mode tritus amb el si natural, el que demostra l’autenticitat modal 

de la cançó. Entre les dues frases hi ha una frases que es repeteixen i acaben 

amb la nota sol utilitzant com a contrast el tricord (sol – la – si bemoll). 

L’harmonització de la cançó és senzilla però seguint l’aspecte modal de la 

pròpia cançó.  

c- Ritme: aquesta cançó també seguiria el mateix criteri de les cançons de 

feines del camp amb el ritme lliure, però està escrita en ritme binari i amb el 

compàs de 2/4. El tempo ens ve indicat amb les paraules “Moderato amb dolça 

rustiquesa” i la velocitat de la pulsació està expressada amb el metrònom de 

negra a 92. 

d- Estructura: la cançó comprèn una petita introducció de 3 compassos per 

donar pas a la cançó que té una frase de 5 compassos que es repeteix, i a 

continuació segueix la frase tritònica (abans esmentada) que consta de 4 

compassos i també es repeteix, desprès segueix la frase inicial una vegada i 

acaba amb una cadència que repeteix unes notes ornamentals que acaben 

damunt el fa. Per tant l’esquema podria ser així: a – a – b – b – a i coda. 
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e- Dificultat: aquesta obra pertany al grau de dificultat baixa, encara que la 

lectura dels acords i l’execució dels mateixos a més de la interpretació, 

representa una certa dificultat que no arriba a la mateixa de les altres. 

f- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al tercer curs de 

grau elemental. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència a les feines del 

camp, i per tant és una cançó com la gran majoria d’elles, amb una base 

totalment modal i també expressiva. Per aquest motiu ens interessa donar-la a 

conèixer als alumnes que poden veure en ella una altra cançó per donar-los a 

conèixer el caire modal d’aquestes cançons. Tècnicament podem extreure la 

pràctica de l’execució harmònica dels acords, a més de la pràctica de notes 

d’ornamentació i l’execució de la corxera amb puntet seguida de dues fuses, i 

practicar el legato tant de la melodia com també de notes que uneixen els 

acords. Pels motius i la dificultat esmentada aquesta peça l’hauríem de situar 

entre els números 9 i 12. 

 

29- La filadora 

a- Text: la cançó diu així: “La filadora fila, fila, -la filadora filarà. –Pega-li foc 

a la caldera –i la caldera bullirà”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Sol Major encara que 

aparentment donaria la impressió de ser una cançó totalment tonal, hi podem 

veure tal com diu l’autor una barreja d’escales o tetracords. El primer que 

trobam és el tetracord mi’ – re’ – do’ – si que pertanyeria al mode deuterus, 

després hi trobam el segon que comprendria les notes re’ – do’ – si – la – sol  i 

seria un pentacord, que transportat, pertanyeria  al tritus amb el si bemoll o 
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sigui ja prop d’una cançó tonal. Després encara trobam un altre tetracord que 

comprèn les notes do’ – si – la – sol  i per tant pertanyeria al mateix mode. 

L’acompanyament de la cançó comença en primer lloc a la mà esquerra, 

després d’una petita introducció amb dissonàncies (Mib 7ª) que resolen, encara 

que després aquesta mà tendrà la línia melòdica i l’acompanyament passarà a la 

mà dreta, acabant amb un diàleg de les dues mans per finalitzar en l’acord de 

Sol Major (l’acompanyament que en fa la mà esquerra produeix dissonàncies 

amb la melodia). 

c- Ritme: aquest és binari i està escrit amb el compàs de 2/4. El tempo 

d’aquesta cançó ve expressat amb les paraules “Allegretto grazioso” i que la 

velocitat de la pulsació mostrada a través del metrònom de negra a 104, ens 

confirma un tempo mogut. 

d- Estructura: la cançó podríem dir que consta de tres petites frases que es 

repeteixen i formarien aquesta estructura: a – a – b – b – c – c. El que passa és 

que després el nostre compositor torna a repetir la frase c a la mà esquerra tal 

com hem comentat abans i acaba amb una coda que és un diàleg amb les dues 

mans i forma part dels dos darrers compassos de c. 

e- Dificultat: aquesta obra pertany al grau de dificultat alta, sobretot pel que fa 

a l’expressió i a la interpretació a més de la dificultat d’execució i lectura de les 

notes que configuren la melodia que passa a les dues mans. També hi trobam 

dificultats cromàtiques amb l’acompanyament amb els acords tríada per fer ells 

lligats amb el pedal a més d’aconseguir executar els non legatos que hi trobam. 

A més al final es complica amb els moviments de les veus i la utilització del 

pedal en picat i lligat alhora.  
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f- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al primer o segon 

curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: és una cançó que prové d’una tonada popular senzilla, 

que prèviament els alumnes poden haver cantat i conèixer al llenguatge 

musical, doncs ens serveix també per aquesta assignatura. Per aquest motiu 

pensam que la coordinació entre aquestes dues matèries ha de ser important i 

s’ha de tenir molt en compte, com hem comentat anteriorment. Per això podem 

despertar en els alumnes un interès cap a la cançó. Des del punt de vista tècnic, 

podem dir que aquesta cançó (de caire modal) ens servirà per fer alguns 

exercicis i escales damunt aquest mode que hi ha a la cançó: el deuterus. Així 

mateix podem exercitar l’escala en la tonalitat de Sol Major i el picat, pedal... 

Tècnicament la podríem equiparar amb la número 17. 

 

30- Tonada “des coir oliva dalt” (Lliure paràfrasi melòdica) 

a- Text: la cançó diu: “M’agrada es coir oliva, -però és un art perillós. –Lo meu 

bé, jo ho dic per vós, -que si queis aferrau-vos, -que  amb dobbers no compren 

vida”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Re menor, encara que 

essent una cançó de les feines del camp, clarament té una influència molt 

arcaica i que no pertany en aquest cas a cap mode gregorià, i tal com diu 

l’autor fa referència a una escala aràbiga, havent-hi aquesta cadència de segona 

augmentada que li dona un caire moresc. L’harmonització és moderna i molt 

contrastant (els acords de la mà esquerra formen dissonàncies amb la melodia), 

duent la línia melòdica la mà dreta. 
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c- Ritme: aquest és binari i està escrit amb el compàs 2/4, encara que els 

ornaments que porta la melodia fan veure clarament el ritme lliure que està 

ficat al dedins. El tempo ens ve indicat amb les paraules “Moderato nostalgico” 

que confirmen la llibertat del ritme, encara que l’autor ens indica la velocitat de 

la pulsació (aproximada) amb el metrònom de negra a 69. 

d- Estructura: la cançó comprèn dues frases ben diferenciades quedant la 

primera a una tessitura més aguda i repetint cada frase, quedant de la següent 

manera: a – a – b – b – a – a i acaba amb una petita coda que repeteix els dos 

darrers compassos de a. 

e- Dificultat: l’obra presenta una dificultat alta, tant des del punt de vista de 

l’expressivitat com d’execució i lectura en la complexitat del treset de corxeres 

i de semicorxeres. Així podem veure que es tracta fonamentalment d’una 

melodia acompanyada com a característica general, però precisament per això 

la fa difícil.  

f- Nivell: pels motius abans esmentats la situaríem al segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i per tant 

és una cançó com la gran majoria d’elles, amb una base totalment modal i 

també expressiva. Per aquest motiu ens interessa donar-la a conèixer als 

alumnes que poden veure en ella una altra cançó de caire modal amb una 

harmonia plena de dissonàncies i moderna. Tècnicament podem extreure la 

pràctica de l’execució harmònica dels acords, a més de la pràctica també dels 

tresets de semicorxera units a dues semicorxeres i el treset de corxeres, el picat, 

lligat de semifrases i de notes... a més de la pràctica del pedal melòdic. 

 

31- Deixem lo dol 
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a- Text: la cançó diu: “Deixem lo dol, deixem lo dol, -canterem amb alegria –i 

anirem a dar – los Pascos a Maria, i a Maria”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de La menor, encara que 

l’acord final sigui La Major. Podríem dir que pertany al mode protus que 

evidentment ha estat traslladat a La. L’autor hi fa una introducció fent una 

escala completa que podríem dir pertany al mode deuterus de mi’ a mi. Després 

continua la cançó pròpiament que transportada a l’escala de re, ens dona el 

mode protus. La melodia pareix que fa una petita modulació de La a Do Major 

a la meitat de la frase, tornant una altra vegada a La. 

c- Ritme: la cançó és de ritme binari i està escrita amb el compàs de 2/4, encara 

que la introducció és de ritme ternari i en compàs de ¾. El tempo ens ve 

expressat amb les paraules “Gioiosamente con dolce maestà” i la velocitat de la 

pulsació de donada amb el metrònom de negra a 92. 

d- Estructura: la cançó consta d’una sola frase de 9 compassos que es repeteix 

un parell de vegades i acaba amb una coda que repeteix els tres primers 

compassos de la frase, acabant amb l’acord de La Major. Però hi ha una 

introducció de 8 compassos amb el mode abans esmentat de deuterus. 

e- Dificultat: la cançó presenta una dificultat més d’expressivitat que de lectura 

en aquest cas, encara que també té les seves dificultats sobretot pels 

cromatismes que hi ha... per això la podem incloure en el grau de mitjana 

dificultat.  

f- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al primer curs de 

grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: es tracta d’una cançó popular arcaica i com hem vist de 

caire modal. Per això podrem aprofitar la cançó per analitzar els modes protus i 
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deuterus a més de portar-los a la pràctica transportant-los al piano en algunes 

tonalitats simples fins a tres alteracions. També farem exercicis de cèl·lules 

cromàtiques tant a la mà dreta com a l’esquerra i en diverses tonalitats. El 

pedal melòdic que hem d’utilitzar, ens servirà per la seva pràctica i 

perfeccionament. Aprofitarem també per exercitar la tècnica de picat ja feta 

abans. Hi trobam una gran cadència significativa i comú a moltes obres del 

compositor. 

 

32- Cançó “des llaurador” 

a- Text: la cançó diu: “Jo llaurava amb en Vermell –i amb en Banya Revoltada, 

-i feia millor arada –que l’amo amb es seu parell”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Mi menor, però 

clarament és una cançó molt arcaica i encara que no pertany a cap mode 

gregorià, si que podríem dir que té una certa influència del mode protus, i 

l’autor ens afirma que procedeix d’una escala àrab. Sobretot perquè sempre 

recau la frase en l’acabament damunt la quinta del mode (el si). La mà dreta 

porta la línia melòdica amb un acompanyament de la mà esquerra de caire 

modal. Després el compositor ha creat un tema fugat a partir del tema de la 

cançó dels tres primers compassos que acaba en la dominant del Mi menor, i 

llavors fa un da capo per tornar a la cançó i acabar també en la quinta modal 

abans esmentada. El tema fugat es desenvolupa entre el contrapunt de les dues 

mans, i en algun moment el tema és acompanyat amb acords per l’altra mà. 

c- Ritme: el ritme de la cançó que té també ornaments, seria lliure, encara que 

està emmarcat entre els compassos de 2/2 i 3/2 alternant sense una regularitat. 
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El tempo ve expressat amb les paraules “Amb dolça calma” i la velocitat de la 

pulsació ens ve donada amb el metrònom de blanca a 63. 

d- Estructura: l’esquema de la cançó comprèn 12 compassos que podríem dir 

que formen part de dues frases, encara que cada una d’elles es pot dividir en 

dues semifrases de 3 compassos cada una. Després continua amb el tema fugat 

que es desenvolupa en 28 compassos. 

e- Dificultat: l’obra en general podem dir que és difícil o molt difícil, perquè 

intervenen moltes dificultats alhora tant de lectura com d’interpretació. Hi ha 

vàries circumstàncies que fan que la cançó sigui complexa: canvi de compassos 

o modificació dels mateixos i polirrítmies, dificultat de lectura sobretot perquè 

podríem dir que intervenen moltes veus juntes, a més de la segona part que és 

una petita fuga (dit d’una altra manera el tema és fugat) amb un tempo més 

ràpid, el moviment de les veus i la visió polifònica i contrapuntística a la 

vegada. El cant a la mà esquerra també representa una dificultat afegida i la 

utilització del pedal melòdic d’una manera molt subtil , dificulten la seva 

pràctica.  

f- Nivell: aniria bé incorporar-la al tercer curs de grau mitjà pel que s’ha 

explicat al nivell de dificultat. 

g- Aportació didàctica: és una cançó que fa referència al camp, i encara que no 

la podem circumscriure a  un mode determinat perquè tal com hem dit, l’autor 

ens comenta que procedeix d’una escala àrab, si que és vera que també té la 

influència del protus. A més de tornar incidir en aquest mode i aprofitar de 

transportar-lo a altres tonalitats veïnes, també és necessari aprofundir en el 

caire contrapuntístic de l’obra que ens ofereix l’autor a la segona part: la fuga. 

Es tracta d’una petita fugueta (tema fugat) en un tempo molt més viu que la 
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primera part on cal ressaltar les entrades del subjecte i la resposta, i també les 

cadències. Es tracta en aquesta part d’una harmonització més clàssica i tonal. A 

la primera part podem així mateix recalcar els canvis de compàs i analitzar els 

acords que es produeixen per la multitud de notes que toquen les dues mans 

(produïnt dissonànces) alhora a més de les cadències. El pedal ve especificat i 

és obligat. 

 

33- En Pep Gonella té (Cançó humorística) 

a- Text: la cançó diu així: “En Pep Gonella té –un ca de bou, -el baratà amb un 

ou –de xoriguer; -el va da’an es porquer –que era s’home més viu –de dins Son 

Serra...” 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Do Major i per tant 

podríem dir que és tonal (en tot cas pertanyeria al mode tritus amb el si bemoll 

que és l’equivalent a la nostra escala de Do). L’escala és reduïda i solament 

consta d’un pentacord (sol – la – si – do’ – re’). La melodia juga amb unes 

poques notes del pentacord, que descansen damunt el la, insistint i repetitiu 

com si fos un recitat, per després fer el mateix damunt el sol. Però després 

acabarà com si fos tonal utilitzant la sensible si, per després acabar damunt el 

do’. La línia melòdica va a la mà dreta i l’acompanyament el porta la mà 

esquerra, un acompanyament amb acords fent petites modulacions per acabar 

en la tònica de Do. 

c- Ritme: el ritme de la cançó és binari i està escrit amb el compàs de 2/4. La 

cançó comença amb anacrusa i acaba amb final masculí. El tempo ve expressat 

amb la paraula “Allegretto” i la velocitat de la pulsació ve donada amb el 

metrònom de negra a 108. 
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d- Estructura: la cançó comprèn una sola frase que es va repetint. Aquesta frase 

consta de dues semifrases de 4 compassos cada una, fent un total de 8 

compassos la frase. Al final, després de la segona semifrase s’hi afegeix una 

coda amb una altra semifrase de 4 compassos. 

e- Dificultat: la cançó no presenta gran dificultat pel que fa al ritme i als valors 

de les notes (figures) que bàsicament són blanques, negres i corxeres. Però per 

una altra part hi ha la dificultat de la lleugeresa del tempo (allegretto) i els 

cromatismes dels acords de la mà esquerra que sí que dificulten l’execució de 

l’obra i que requereixen d’una bona tècnica d’articulació per imitar la 

interpretació vocal. A més l’acompanyament amb acords tríada amb una 

intensitat suau (piano) i amb una certa velocitat augmenten la dificultat i per 

això la inclouríem en una dificultat alta. 

f- Nivell: per aquest motiu que acabam de descriure, i que pertanyeria a la 

dificultat mitjana, el nivell podria ser de tercer curs de grau mitjà.  

g- Aportació didàctica: és una cançó humorística i que la classificaríem com 

una cançó tonal com ja hem comentat. Essent una cançó popular com quasi 

totes, podem aprofitar per fiançar l’entonació i el transport a vista de la melodia 

on també inclouríem l’estudi dels acords tonals (tònica, dominant i 

subdominant) per acompanyar la melodia. Els cromatismes dels acords de mà 

esquerra (acords de pas), ens serviran per fer pràctica dels mateixos, i així 

afavorirem l’aprenentatge d’aquests acords que suposen la màxima dificultat 

de l’obra. Encara que hi haurà molt poc pedal, aquest serà rítmic i per això 

també en podrem fer pràctica. 

 

34- Tonada “des batre” (Paràfrasi melòdica condensada) 
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a- Text: el text diu així: “Ai! –Baten es blat roveió, -es roveió. –Ai! no desfan 

ses falcades, -ai! ses falcades. –Per això van tan taiades, -van tan taiades, -ses 

egos des Puig Moltó, -des Puig Moltó”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de La (menor); encara que 

és clar que es tracta d’una cançó de les feines del camp i molt arcaica i de caire 

modal. No obstant això, no correspon exactament a cap dels modes gregorians, 

i per això l’autor en molt bon criteri diu que està bassada en una escala aràbiga. 

En tot cas podríem dir que tendria alguna cosa que veure amb el mode tetrardus 

amb el mi bemoll. Com moltes de les cançons del treball del camp, porta 

multituds d’ornaments (notes molt breus que imiten el galateix de les veus). La 

línia melòdica està encomanada a la mà dreta i la mà esquerra fa un 

acompanyament que va d’acord amb aquest caràcter modal de l’escala aràbiga, 

i acabant amb l’acord de La Major (després d’utilitzar molts acords de pas). Dit 

sigui de pas, utilitza gairebé l’acord de La Major com acord important de 

l’escala, donant la sensació que estaria més en aquesta tonalitat que en cap 

altra. 

c- Ritme: aquest seria lliure com solen ser totes aquestes cançons del camp, 

però està emmarcada dins el ritme ternari i escrita en ¾. Tal com les cançons 

amb ritme lliure, el tempo també ens mostra aquesta lliberta i ve expressada 

amb les paraules “Lento, nostàlgic”. La velocitat de la pulsació (aproximada) 

es mostra amb el metrònom de negra a 60. 

d- Estructura: l’anàlisi de l’esquema de la cançó comprendria una frase de 4 

compassos que es repeteix dues vegades, després segueixen dues frases més 

però que són una síntesi de les dues primeres amb els seus corresponents 

ornaments de tal manera que solament tenen 3 compassos, afegint uns 
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compassos més per fer la coda final. Al principi hi ha una introducció de 3 

compassos amb una cadència damunt l’acord de La Major. 

e- Dificultat: l’obra presenta unes quantes complicacions a l’hora de 

l’execució, a pesar de ser una cançó breu. Les complicacions fan referència a la 

interpretació i a la lectura i també als valors (corxera amb puntet i dues fuses, 

treset de corxeres, treset de semicorxeres, ...) i fer cantar la mà dreta mentre la 

mà esquerra acompanya amb una nota que és sostén mentre ha d’executar la 

resta de l’acord. Per això podem considerar-la de mitjana dificultat. 

f- Nivell: així doncs, el nivell al qual aniria destinada aquesta obra seria el de 

primer curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i per això 

direm que és molt arcaica encara que no la podem incloure com ja hem 

comentat en un mode determinat, doncs com algunes altres i com expressa 

l’autor pertanyeria a alguna escala aràbiga. De totes formes sí que té 

influències del mode tetrardus amb el mi bemoll com hem dit. Així que podem 

aprofitar per practicar aquest mode transportant-lo com sempre a diferents 

tonalitats fins a tres alteracions. La gran quantitat de cromatismes la fa difícil, i 

per això també hem d’aprofitar-la per fer pràctica d’acords de pas. A més, és 

necessari explicar i practicar tots els tipus de tresets: treset de corxera, de 

semicorxera... i també cinquets de semicorxera (doncs tenim un exemple a la 

cançó d’aquest tipus de cinquet). També podem repassar la tècnica del pedal 

del piano (pedal melòdic), sobretot en els acords, fixant-nos bé en aguantar les 

notes tingudes mentre es toquen algunes altres per formar l’acord, la qual cosa 

fa difícil l’execució. Es tractaria doncs d’un acompanyament melòdic. També 

podem dir que totes les paràfrasis tenen molt de color, molta melancolia, molt 
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de fraseig... i per això es necessiten molts de recursos per interpretretar-les. Ens 

dóna la sensació d’un acompanyament molt organístic pel propi fraseig i pels 

lligats de les frases i acords. 

 

35- Cançó d’espadar 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “Amb el so de l’espadella –saps que hi fa de 

bon cantar (2) –i adesiara pegar –qualque toc a sa gonella”. 

b- Transcripció: la cançó aparentment està escrita en la tonalitat de Fa Major, 

però res més incert, perquè es tracta d’una cançó molt modal, i per tant aquest 

pentacord que predomina (mib’ – re’ – do’ – sib’ – la) i també aquest altre 

tetracord (re’ – do’ – sib’ – la)  fan una barreja de modes; essent el primer 

pentacord aplicable al mode tritus (fa’ – mi’ – re’ – do’ – si) i per una altra part 

el tetracord podria pertànyer al mode deuterus. El que està clar és que el fet de 

que les semifrases reposin o descansin damunt la nota la ens dona la certesa 

precisament de que no estem en la tonalitat de Fa Major. L’obra acaba també 

damunt la nota la, amb l’acord de La menor. L’autor acompanya les primeres 

semifrases amb l’acord de Fa Major, com si realment la cançó fos en aquesta 

tonalitat, però després fuig de l’àmbit tonal en les altres semifrases. També la 

mà esquerra participa de la línia melòdica transportada una 3ª menor 

descendent, mentre la mà dreta en fa un acompanyament acordal, al mateix 

temps que quan acaba aquesta línia melòdica de la mà esquerra, s’hi afegeix el 

mateix dibuix a la mà dreta en la tesitura original, originant-se un diàleg entre 

les dues mans. 

c- Ritme: aquest ritme és binari i està representat pel compàs 2/4, encara que ja 

hem insistit en el fet de que les cançons de les feines del camp persegueixen el 
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ritme lliure. Igual que la cançó anterior el tempo ve expressat amb les paraules 

“Moderato con grazia” i segurament pel motiu abans indicat, no hi trobam la 

velocitat de la pulsació amb el metrònom, essent un altre dels pocs casos de 

tota l’obra on no hi trobam aquesta informació que sempre és aproximada. 

d- Estructura: l’esquema de la cançó és simple i consta de dues frases de 4 

compassos que es repeteixen i que podrien quedar representades de la següent 

manera: a – a – b – b’. Després continua la mà esquerra amb la línia melòdica 

que torna fer la cançó fins a la frase b, enllaçant la mà dreta amb els darrers 

compassos de b i repetint una d’aquestes cèl·lules rítmiques. 

e- Dificultat: la cançó en sí és senzilla, però com conté dos modes ben 

representats que són el deuterus i tritus, i l’autor juga amb el diàleg d’ambdues 

mans, a més d’una harmonització modal i moltes vegades difícil tant per la 

tècnica i la posició de les mans com per la lectura d’alguns cromatismes, essent 

també una melodia acompanyada. Per això, pensam que té una dificultat 

mitjana. 

f- Nivell: per tot el que hem comentat, el nivell que aniria destinada aquesta 

obra seria el de tercer ò quart curs de grau elemental. 

g- Aportació didàctica: tal com hem expressat, la conjunció bimodal d’aquesta 

cançó ens permetrà de repassar aquests modes i fer-ne exercici de transport 

dels mateixos. A més, la composició que en fa Antoni Martorell amb el diàleg 

entre les dues mans (amb dissonàncies), ens exigeix la pràctica d’escoltar la 

melodia tant si la interpreta la mà esquerra com la mà dreta, essent sempre més 

suau l’acompanyament a la melodia. També aquesta cançó ens interessa per la 

pràctica de l’expressivitat (dinàmica, lligats, picats...) en el piano, donant a 
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conèixer amb més força la línia melòdica de les dues mans, tractant-se també 

d’una melodia acompanyada que necessita del pedal melòdic.                    

 

36- Una teringa de tot es carrer (Cançó de joc infantil) 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “Una teringa  –de tot es carrer,  -en mitja hora 

passa,  -en mitja hora ve”. 

b- Transcripció: la cançó és una cançó infantívola molt simple, amb una 

melodia  dintre de l’àmbit d’un interval de 6ª. Està escrita en la tonalitat de Re 

Major i podríem dir que està ja dins un estil tonal, i en tot cas correspondria al 

tritus bemolitzat (si bemoll). També es veu la influència un tant modal perquè 

el final de cada semifrase recau damunt la quinta modal. El compositor va 

jugant amb el tema melòdic de la cançó que es reprodueix amb el to original de 

Re Major compartint aquest tema melòdic amb les dues mans. Després la mà 

dreta porta la línia melòdica mentre la mà esquerra acompanya amb una escala 

a vegades imitant un cert contrapunt i bastant modulant. Segueix una 

modulació cap a Sib Major que acabarà en la seva dominant per anar a la 

dominant de Re Major i tornar a repetir el tema melòdic per acabar amb una 

coda repetint el penúltim compàs de la frase i acabant en Re Major. 

c- Ritme: aquest és binari i està escrit en 2/4. El tempo ens ve expressat amb la 

paraula “Vivace” que ens indica un moviment molt mogut. Per aquest motiu, 

també la velocitat de la pulsació ens ve donada amb el metrònom de negra a 

132, una de les més altes. 

d- Estructura: aquesta resulta simple, quasi com totes les cançons populars, i 

aquesta comprèn una sola frase de 8 compassos que podem subdividir amb 

dues semifrases de 4 compassos. Abans ha començat la peça amb una 
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introducció de 7 compassos recordant un poc el tema melòdic. Després de 

presentar tota la frase amb les dues mans, segueixen 8 compassos més que fan 

una variant de la frase melòdica fins arribar una altra vegada a tornar cantar la 

cançó amb la mà dreta i amb acompanyament d’algunes escales a la mà 

esquerra. Seguirà la modulació amb 8 compassos més en la tonalitat de Sib M 

per tornar finalment cap a la tonalitat inicial de Re Major repetint el tema 

melòdic i acabar amb la coda de 10 compassos. 

e- Dificultat: l’obra presenta unes quantes complicacions que la fan difícil o 

molt difícil. Aquestes dificultats són el tempo que és molt ràpid i també la 

lectura que essent la tonalitat de Re Major, encara ho complica més si cap. El 

diàleg que hi ha entre les dues mans, essent contrapuntístic en alguns 

compassos és una dificultat encara afegida. A més aquestes dificultats 

tècniques comprenen també els picats, lligats, articulacions picades, dificultat 

del pedal. I per tant podríem dir que presenta un cert virtuosisme dins el 

context de velocitat comentat abans. Tal com hem dit pertanyeria a una 

dificultat alta. 

f- Nivell: així doncs, el nivell al qual aniria destinada aquesta obra seria el de 

tercer curs de grau mitjà i també d’una manera excepcional podria anar al quart 

curs del mateix grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: essent una cançó infantil, la melodia és senzilla i ens 

pot servir per fer exercici de transport a més de fer-ne un acompanyament 

senzill a la mà esquerra amb els graus tonals, doncs la cançó passa 

perfectament per ser tonal i no modal. L’autor ens mostra una primera part 

molt efectista i amb dissonàncies ben clares, en canvi a la segona part, la mà 

esquerra molt lligada s’assembla a un fragment organístic i modulant. A un 
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altre nivell podríem fer pràctica d’anàlisi harmònic i modulació, doncs la 

composició és un bon exemple per practicar aquests conceptes. És evident que 

així mateix podem utilitzar la cançó per fer-ne pràctica de l’expressió al piano 

com tant d’altres, doncs la dinàmica és importantíssima en aquesta cançó i per 

suposat utilitzant el pedal. 

 

37- Entrant dins es poble  (“Sa mort de Na Cecília”) 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “Entrant en el poble, -sent un combregar. (2) –

Me trec es capell (2) –i el duc en sa mà. –A ca Na Cecília –jo l’he vist entrar”. 

b- Transcripció: la cançó presenta la influència del mode gregorià deuterus i 

està escrita justament amb les mateixes notes que configuren el mode deuterus: 

mi – fa – sol – la – si ... encara que aparentment qualcú la podria analitzar com 

si fos una cançó escrita en la tonalitat de La menor; de fet acaba en l’acord de 

Mi menor perquè l’autor li fa acabar en molt bon encert després d’analitzar-la. 

La mà esquerra acompanya a la mà dreta fent un ostinat amb corxeres i lleuger, 

i en canvi a la segona frase solament fa una acompanyament amb acords. 

Després de repetir-se dues vegades les dues frases, la mà esquerra agafa la línia 

melòdica de la cançó amb un pont de transició modulant que al final torna a la 

tessitura i notació inicial. Després de l’exposició amb la mà esquerra, s’hi 

afegeixen 14 compassos que amb les dues mans fan reminiscències de la 

segona frase. 

c- Ritme: aquest és binari i està escrit en el compàs de 2/4, excepte que per 

motius d’accents del text, al final de la primera frase o sigui el darrer compàs 

que també és el primer de la segona frase; aquest és ternari i escrit en ¾. 

Encara que no pertany a les cançons de feines del camp, es tracta d’una cançó 
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lànguida i tranquil·la, i per això el tempo ve donat amb les paraules “Andantino 

mesto”. Suposam que aquest també és el motiu pel qual no hi ha indicada la 

velocitat de la pulsació a través del metrònom. 

d- Estructura:  la cançó comprèn dues frases, la primera clarament de 8 

compassos i la segona seria de 7, encara que si contam l’últim compàs de la 

primera frase també surten els vuit, perquè les dues frases estan lligades en el 

mateix compàs d’acabada d’una i de començament de l’altra. Després de 

repetir les dues frases, es torna repetir una altra vegada amb la mà esquerra, i 

després encara es tornarà repetir una darrera vegada amb la mà dreta i acabarà 

afegint una coda de 14 compassos. 

e- Dificultat: podem considerar aquesta obra de mitjana dificultat ò 

mitjana/alta, encara que presenta entre d’altres el treset de semicorxera unit a 

una corxera momentàniament. Pel demés els valors i la combinació de figures 

no és excessivament difícil, en canvi el que sí representa una certa dificultat és 

la complexitat d’alguns acords i l’acompanyament tipus Bartok i modal, al 

mateix temps que necessita de molts de recursos expressius. També hi ha algun 

passatge contrapuntístic progressiu que dificulta la interpretació a més de que 

el cant també està a la mà esquerra a la segona part i a més s’ha d’aguantar una 

nota mentre es toca la melodia del cant. 

f- Nivell: podríem proposar el nivell de segon i tercer curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: és una cançó de caire modal, encara que hom podria 

pensar tal com hem dit, que està en la tonalitat de La menor. Per tant aquesta 

cançó també ens ofereix la possibilitat d’acostar-nos a la música modal. Podem 

fer pràctica dels tresets tant de corxera com de semicorxera, a més del diàleg de 

la melodia a les dues mans, cuidant molt la digitació a la mà esquerra fent una 
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espècie d’arpegis. És important fer incidència en la dificultat de tocar les notes 

mentre n’aguantam d’altres. És útil, a més d’exercitar el frasseig de la melodia, 

utilitzar el pedal com a tècnica per aquest frasseig. 

 

38- Cançó de llaurar 

a- Text: aquest diu així: “Casat som, no tenc remei... –no puc festejar-te, -

voldria per mirar-te –dos uis a cada cabei. –Casat som, no tenc remei”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de Sib Major, però quan 

l’analitzam hom veu que no està en aquesta tonalitat, sinó que persegueix una 

altra influència modal, a més de les ornamentacions típiques d’aquestes 

cançons. Tal com expressa l’autor que dedueix que prové d’una escala aràbiga 

(mode), encara que segons el nostre parer hi ha una mescla modal que podríem 

interpretar dels modes deuterus i protus. Així la primera frase (la primera 

semifrase d’aquesta frase) estaria en deuterus (la – sol – fa – mi) evidentment 

transportat a re’ – do’ – sib – la  i la segona semifrase estaria en protus (do’ – 

sib – la – sol). Després també podríem deduir el mode tetrardus (do’ – si – la – 

sol) transportat a fa’ – mi’ – re’ – do’. La cançó la porta la mà dreta que va 

acompanyada amb una sèrie d’acords seguint l’estil modal. Al final el 

compositor hi afegeix una coda imitant el dibuix melòdic dels darrers 

compassos de la primera frase. 

c- Ritme: aquesta cançó tendria un ritme lliure com ja hem comentat a aquest 

tipus de cançons del camp, però està escrita en ritme binari i representada pel 

compàs 2/4. El tempo ve expressat amb les paraules “Andante con grazia” que 

ens indica un moviment tranquil, encara que la velocitat de la pulsació ve 

donada amb el metrònom de negra a 84. 
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d- Estructura: l’esquema de la cançó comprèn en realitat dues frases, però 

perquè es vegi millor(sobretot perquè hi ha repeticions i es mesclen les frases), 

aquestes frases les subdividirem en dues tal com ja hem assenyalat abans i ens 

quedaria així l’esquema, tenint en conte que estem referint-nos a semifrases i 

que cada semifrase té una durada de 3 compassos: a – b – a – b – c – a – c – a – 

b – b i després segueix una coda de 8 compassos que acaba amb el dibuix 

imitatiu de la semifrase b. 

e- Dificultat: a més d’explicar l’autor la procedència i influència d’una escala 

aràbiga com hem comentat, també podríem incloure la influència modal dels 

dos modes citats: protus i deuterus, això crea una certa dificultat d’anàlisi, a 

més dels acords i els valors tant pel treset i d’altres com corxera amb puntet i 

dues fuses. Així podríem dir que té una dificultat mitjana o mitjana/alta. És 

molt semblant a la número 35. Per una altra part no té cap element que no 

hàgim fet abans. El pedal és melòdic.  

f- Nivell: podríem assignar aquesta cançó al segon curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i d’aquí 

la influència modal pel caràcter arcaic i per això podem fer pràctica dels modes 

corresponents ja citats. La corxera seguida del treset de semicorxera permet 

fer-ne pràctica d’aquests valors, així com la corxera amb puntet seguida de 

dues fuses. La dinàmica, essent una cançó molt expressiva, s’ha d’analitzar bé i 

fer-ne bona pràctica inclús utilitzant la tècnica del pedal que el trobam escrit 

pel propi autor.  

 

39- Tonada “des tondre” (Exposició fugada del tema de la cançó) 
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a- Text: la lletra de la cançó diu: “M’han dit que demà te’n vas –a Muntanya, 

Magdelena.  –Passaria una novena  -que es majoral t’engegàs. –M’han dit que 

demà te’n vas”. 

b- Transcripció: la cançó està escrita en la tonalitat de La menor, i de fet 

podríem dir que pertany al mode gregorià protus, encara que el tema de la 

cançó just surt per formar la fuga en les dues veus que configuren tota la peça. 

Així doncs, no es pot negar de totes maneres la influència modal d’aquesta 

cançó. Comença la petita fuga a dues veus, amb la mà dreta i després en fa la 

resposta la mà esquerra. El compositor respecte aquest caire modal de la cançó, 

excepte al final que utilitza el sol# per la cadència final, acabant en La Major. 

c- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de ¾. Essent 

pràcticament una petita fuga tal com diu l’autor (exposició fugada del tema de 

la cançó), és evident que el ritme ja no pot ser tant lliure a pesar de que la 

melodia (el tema fugat) pertanyi a les feines del camp. El tempo, per tant ,ve 

expressat amb les paraules “Andantino comodo” i la velocitat de la pulsació es 

mostra a través del metrònom de negra a 120. 

d- Estructura: aquesta segueix l’ordre i la composició d’una fuga, amb 

l’exposició i la resposta, els ponts de transició, el desenvolupament...  

e- Dificultat: la dificultat principal és el contrapunt que conté l’obra, tal com 

expressa l’autor en el títol de la cançó. Per això hi ha una dificultat derivada 

d’aquesta petita fugueta, a més de la utilització del pedal melòdica a la 

cadència; i al mateix temps la no utilització d’aquest, el que obliga a practicar 

el legato amb molta articulació. El diàleg entre les mans afegeix una altra 

dificultat a la peça, per tant podem considerar-la de dificultat alta.  
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f- Nivell: pensam que podria anar destinada al segon o tercer curs de grau mitjà 

per la dificultat comentada.  

g- Aportació didàctica: és una bona peça per ressaltar el tema de la fugueta que 

és la melodia de la cançó i que va sorgint en les diverses veus que aniran tocant 

ambdues mans. Al final hi ha la pràctica dels acords que també interpreten la 

melodia harmònicament. També el frasseig és important per destacar 

precisament el subjecte i la resposta de la fugueta, i per aquest motiu podem 

fer-ne exercici a més de totes les dificultats abans esmentades. Té també un 

cert sentit organístic i per això exigeix el pedal en la cadència. 

 

40- L’any coranta vaig segar 

a- Text: la lletra de la cançó diu: “L’any coranta vaig segar –devora una 

jovençana –i de tota la setmana –no la vaig sentir cantar, -sinó que sempre va 

anar –de puput i mala gana”. 

b- Aquesta cançó està escrita en la tonalitat de Do Major, i encara que podríem 

dir que és tonal, no podem afirmar amb rotunditat que sigui totalment tonal, 

doncs pot haver variat amb el temps. En tot cas podríem dir que pertany al 

mode tritus gregorià. L’harmonització i composició que en fa l’autor segueix la 

solemnitat que implica la primera frase quasi una marxa. Després la segona 

frase és més melòdica acabant en do’. La segona frase permet la modulació cap 

al seu relatiu menor: La menor.  

c- Ritme: aquest és ternari i està escrit en ¾. El tempo ens ve indicat amb les 

paraules “Maestoso con vivacità” segons el criteri de l’autor, encara que 

pertanyi la cançó a les feines del camp. Però també pensam que podria tenir un 

altre ritme més lliure i més tranquil. Així i tot ens ve expressada la velocitat de 
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la pulsació amb el metrònom de negra a 96-100, la qual cosa confirma la 

intenció de l’autor de mostrar un tempo lleuger. 

d- L’estructura comprèn dues frases, la primera de 4 compassos de dos més dos 

(es repeteixen) i la segona de 3 compassos. Segueix un nexe d’unió de tres 

compassos per tornar una altra vegada una repetició de dues vegades més de 

tota la peça. Al final es repeteix la darrera frase i acaba amb una coda que és el 

nexe d’unió abans comentat i allargat fins acabar en la cadència final en Do 

Major. 

e- Dificultat: aquesta cançó podríem considerar-la de difícil o molt difícil, 

doncs la complexitat és important tant per les octaves de la mà esquerra, com 

pels acords i la diversitat i conjunció de valors combinats. Tot plegat obliga a 

unes posicions difícils a més del posicionament davant el teclat. Seria molt 

semblant als números 36 i 39, per això la dificultat seria alta. 

f- Nivell: essent la dificultat difícil o molt difícil, és evident que ha d’anar com 

a mínim al tercer curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: torna ser una cançó que fa referència al camp, i encara 

que podríem dir que també és arcaica, la podem classificar com a tonal. Per 

això va bé analitzar-la des del punt de vista tonal amb els graus corresponents. 

L’exercici d’octaves i acords ens permetran d’exercitar-los i també en altres 

tonalitats, a més del pedal melòdic. És la primera vegada que l’autor escriu fff 

secco, això vol dir que exigeix una preparació per arribar a aquesta intensitat. 

 

-Peça final: La Baldufa (Toccatina) 
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a- Text: no hi ha text, perquè és una peça instrumental que el propi autor ha 

composat i és de nova creació i per tant totalment original i desvinculada de 

qualsevol tonada o cançó popular. 

b- Transcripció: no és cap transcripció perquè es tracta d’una peça molt 

original, i tal com el nom ho diu (toccatina),  aquesta indica les notes que es 

belluguen amb les dues mans fent el mateix dibuix en sentit invers i amb la 

forma d’una toccatina. Està escrita en la tonalitat de Do Major, encara que 

també enrevolta la tonalitat relativa de La menor. Va alternant tenint una nota 

comú tant a la mà dreta com a l’esquerra (a la dreta és la nota mi i a l’esquerra 

és la nota do) amb les altres notes que configuren el pentacord de la mà 

esquerra i el tetracord de la mà dreta cromàticament; encara que ambdós tenen 

el mateix àmbit. Així la mà esquerra forma un àmbit d’un interval de 5ª 

disminuïda (f#, - do) i la mà dreta d’un interval de 4ª augmentada (mi – la#). 

c- Ritme: aquest és binari i està escrit en compàs xapat (2/2). Essent una obra 

totalment original del compositor, el tempo ve definit amb les paraules 

“Allegro giocoso” amb les quals es vol expressar un moviment lleuger i alegre. 

d- Estructura: l’estructura de la peça segueix la forma d’una petita toccata, 

alegre i viva, que abans de la cadència final (acaba en Do), en fa una altra 4 

compassos abans, amb un acord de Fa 9ª-11ª. 

e- Dificultat: Tant per la rapidesa del tempo com per la dificultat de lectura, 

classificaríem aquesta obra de difícil o molt difícil i per tant li correspondria 

una dificultat alta. Però a més aquesta també ve donada per la dificultat tècnica 

del moviment lateral del canell. L’accentuació també dificulta notablement 

aquesta toccatina, primer ho fa a cada compàs, després cada mig compàs per 
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passar a fer-ho després a cada temps. El crescendo que es fa amb el pedal 

també és una novetat en aquesta obra. 

f- Nivell: per tant aquesta obra aniria destinada al tercer curs de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: aquesta obra ens permet de treballar molt la 

independència de les dues mans, així com practicar la digitació especial tant de 

la mà esquerra com de la mà dreta, a més d’exercitar el moviment ondulant de 

les mans per facilitar l’execució. 

 

6.1.2. Obres per a piano (II) 

b) Danses populars de les Illes Balears. 

 Tal com expressa amb molta cura l’autor, aquest volum és un recull molt 

representatiu i complet de les danses de les nostres illes. Ell, que sempre ha estat lligar 

al folklore i a les arrels de la nostra cultura musical autòctona, no podia deixar una part 

importantíssima d’aquest folklore que en són les danses com a expressió musical a 

través del moviment i del cos, per això és un art. Un art que podríem dir que és plàstic i 

musical alhora perquè deixa aflorar també els sentiments de l’home a través del cos i de 

la música. 

 La riquesa de les danses pertanyents al nostre folklore musical mallorquí, és 

indiscutible i és patrimoni de tots i cal que el salvaguardem de les altres modes musicals 

que ens ha tocat viure al temps actual. Afortunadament pareix que hi ha un interès cada 

vegada més important pel que fa a la pràctica de les nostres danses, doncs hi ha escoles 

populars als nostres pobles  que moltes vegades estan dinamitzades pels propis 

ajuntaments, que fomenten aquesta activitat. Això vol dir que en torn de les danses 

també hi haurà els músics que les hauran d’interpretar, i en aquest aspecte han ressorgit 

també escoles de formació dels instrumentistes que han d’interpretar la música de les 
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danses. Sobretot poder trobar noves escoles de xeremiers, aquestes parelles que són tan 

conegudes sobretot a Mallorca: el qui toca les xeremies i el qui toca el tamborino i el 

flabiol. La importància d’aquesta parella de músics és antiquíssima i ens alegra les 

nostres festes populars autòctones, i per suposat també moltes vegades són el suport 

musical de les danses.  

 És veritat que s’han anat fent altres agrupacions musicals formades per guitarres, 

llaüts, flabiol i castanyetes. Però a l’actualitat s’hi ha anat afegint altres instruments tant 

acústics com electrònics: baix elèctric, violí, teclats electrònics... Però també juntament 

amb les xeremies i les agrupacions instrumentals també hi són les persones que canten i 

que formen part de tota l’agrupació musical, doncs com podem comprovar, moltes 

d’elles són cantades i acompanyades pels instrumentistes. 

 Les danses han estat agrupades en 5 grups: jotes, mateixes, fandangos, boleros, i 

a un altre apartat on hi són totes les demés que no pertanyent als grups abans citats, i 

que l’autor titula “diverses”. El propi autor també fa una explicació detallada de cada 

grup i el seu origen. El que sí hem de recalcar és que les danses no són tan arcaiques 

com les cançons populars que com hem vist sí tenen una procedència antiquíssima que 

ho evidencien els modes en els quals estan bassades aquest patrimoni cantat. Això 

s’explica per la influència tonal de les melodies que configuren les nostres danses, a 

diferència de les cançons populars com hem comentat. Per tant l’anàlisi d’aquestes 

danses serà molt més simple des del punt de vista melòdic. El tempo, igual que a l’altra 

obra “Sempreviva” ve expressat per l’autor segons el seu criteri; i la velocitat de la 

pulsació que ve donada amb el metrònom, sempre serà aproximada, perquè també és 

l’opinió i el suggeriment del compositor o autor. 

 Seguirem utilitzant aquest model per analitzar les danses, en aquesta segona obra 

de piano:  
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a) Text (el citarem a les danses que són cantades i que porten text) 

b) Transcripció 

c) Ritme 

d) Estructura 

e) Dificultat 

f) Nivell 

g) Aportació didàctica 

   

 Passam a continuació a analitzar aquest recull de danses populars de les Illes 

Balears: 

 

A- JOTES: 

1- Jota “Tira-li sa clau” 

a- Transcripció: la transcripció d’aquesta dansa està en la tonalitat de Mi 

bemoll Major. Es tracta d’una dansa amb una melodia molt aferradissa i per 

tant molt popularitzada i cantada. L’àmbit és d’una novena. (mib – f’)  

b- Ritme: el ritme ve donat amb el compàs del 3/4 tal com hem comentat 

abans, per tant es tracta d’un ritme ternari com totes les jotes. El tempo és 

“Allegro”, amb el metrònom de la figura blanca amb puntet que marca 58-60. 

c- Estructura: el compositor repeteix el tema popular de la dansa que seguiria 

l’estructura: a - a - b - b - a - a exposada en la tonalitat de Mib Major, com hem 

citat abans; tenint cada una de les semifrases musicals una durada de 8 

compassos de 3/4, essent un total de 48 compassos. Hi ha un encapçalament 

que ve a ser una petita introducció, i també un acabament en forma de petita 
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coda final En realitat aquesta estructura és repetitiva, tornant al D.C. després de 

b – b. 

d- Dificultat: aquesta obra segons l’escala establerta de dificultat, tendria el 

grau de dificultat baix, a pesar de que a la segona part s’ha de sentir molt bé la 

melodia dintre de tota l’harmonia tant de la mà dreta com de l’esquerra que 

acompanyen aquesta. 

e- Nivell: consideram per la dificultat comentada abans, que aquesta dansa 

podria anar al segon nivell dels estudis de grau mitjà o professional. 

f- Aportació didàctica: aquesta peça ens permet la pràctica de fer sentir la 

melodia de la dansa que la porta la mà dreta, sobretot a la segona part, on s’han 

d’aguantar tant a la mà esquerra com a la mà dreta algunes notes, mentre la mà 

dreta ha de fer sentir com hem dit la melodia d’una manera molt lligada. 

 

2- Jota mallorquina (A) 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de La Major, i es tracta 

d’una dansa instrumental.  

b- Ritme: és ternari escrit en 3/4, en un tempo alegre i ràpid que ve designat 

amb un “Allegro vivace” amb el metrònom de blanca amb puntet a 56. 

c- Estructura: la dansa transcrita a la tonalitat esmentada, comprèn una 

introducció de 4 compassos de ¾. Segueixen grups de 8 compassos amb el 

següent ordre: a – a – b – b – c – c i al final després de repetir tota aquesta 

seqüència, acaba amb una petita coda de dos compassos. 

d- Dificultat: el nivell de dificultat d’aquesta cançó el classificaríem de mitjana 

dificultat per les octaves que hi trobam a les frases b i c, perquè a més 
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d’executar les octaves, també hi trobam la necessitat d’aguantar aquestes 

octaves  amb el pedal mentre la mà esquerra i la dreta han de tocar altres notes.  

e- Nivell: consideram que aquesta obra ha d’anar al tercer nivell del grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: l’interès de l’alumne respecte a aquesta dansa, el trobam 

també des del punt de vista tècnic per fer pràctica d’octaves seguides i 

d’aguantar aquestes, a més de tocar les altres notes que completen els acords 

tant de la mà dreta com de la mà esquerra, i d’una manera ben frasejada, 

interpretar la línia melòdica de la dansa a la part aguda amb la mà dreta. 

L’obligació de la utilització del pedal, també ens permet fer-ne un bon exercici 

per arribar a dominar aquesta part tècnica del piano. 

 

3- Jota mallorquina (B) 

a- Transcripció:  la dansa està escrita en la tonalitat de Re Major, essent també 

instrumental.  

b- Ritme: és ternari com totes les jotes i està escrit amb el compàs de ¾. L’aire 

també és molt alegre i per tant ràpid, tal com s’indica a l’inici amb la paraula 

“Vivo”, i amb el metrònom de la figura blanca amb puntet que marca 60.  

c- Estructura: la dansa segueix el següent ordre. En primer lloc hi ha una petita 

introducció que en fa l’autor, de dos compassos. Després de la introducció 

segueix l’esquema següent amb 3 semifrases de 4 compassos: a – a’ – b seguint 

a continuació 4 frases de 8 compassos:  c – d – e – e anant Da Capo i després 

fent un final o coda de 3 compassos. Tal com assenyala l’autor, el motiu 

melòdic de la frase e8, el trobam també imitat a la Mateixa número 14 i a la 

Jota número 8. 
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d- Dificultat: podríem considerar aquesta obra amb un grau de dificultat baixa, 

encara que presenten una certa dificultat, les posicions de la mà esquerra quan 

toca les octaves i ha de saltar per tocar les notes que completen els acords amb 

la utilització del pedal. 

e- Nivell: consideram que aquesta dansa ha d’anar al segon nivell dels estudis 

del grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: com les anteriors danses, també és necessari donar a 

conèixer molt bé la melodia que porta la mà dreta, però en aquest cas, quasi 

sense massa dificultat, perquè no s’interpreten altres notes mentre es toca la 

melodia de la dansa. En canvi a la mà esquerra segueix havent-hi la mateixa 

dificultat que abans. Per tant la utilització del pedal, és necessari per poder dur 

a terme la interpretació de tota l’obra. 

 

4- Jota pagesa de Sant Joan 

a- Transcripció: està escrita aquesta dansa en la tonalitat de Do Major i també 

és totalment instrumental. 

b- Ritme: és ternari i ve representat pel compàs 3/4 en un tempo ràpid i per 

això hi trobam “Allegro”, seguit després de “Temps de jota. Aquesta és una de 

les danses on no hi trobam la indicació del metrònom. 

c- Estructura: la peça comença amb una introducció de 4 compassos de ¾, i 

segueix llavors el següent esquema: a8 – a8 – b8 – b8 – c8 –c8 –d8 –d8 tornant 

Da Capo sense la introducció com sol passar a totes les peces. Acaba amb una 

coda de 9 compassos que ens recorda la frase d. 



318 
 

d- Dificultat: podríem considerar-la de dificultat mitjana, com les anteriors 

danses, per les octaves i notes que s’han de tocar mentre s’ha de sentir la 

melodia de la dansa. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra hauria d’anar al quart curs dels estudis 

de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta dansa, com totes les altres que hem 

vist i que veurem en aquest volum és per sí mateix important, perquè dóna a 

conèixer a l’alumne tot un grapat de melodies que aquest quasi amb tota 

seguretat haurà escoltat alguna vegada a nivell popular a les festes dels pobles 

de les Illes. La utilització del pedal per aguantar els acords, mentre es sent la 

melodia, és un dels principals objectius d’aquesta dansa i també de totes les 

altres, ja que normalment la línia melòdica la porta la mà dreta. 

 

5- Jota de dalt                                                                                               

a- Transcripció: aquesta peça està passada a la tonalitat de Mi Major.  

b- Ritme: com totes les jotes pertany al ritme ternari que està en aquest cas en 

3/8, i amb un tempo viu, per això podem veure al principi la paraula “Vivace”, 

seguit després de “Vivo” amb el metrònom de negra a 63. És evident que una 

de les causes que el trobam escrit en 3/8, precisament és per la velocitat del 

tempo. 

c- Estructura:  les parts que en podríem fer de la dansa quedarien establertes  en 

semifrases de 4 compassos i segueix el següent ordre: en primer lloc, l’autor fa 

una introducció, i després segueix l’esquema  a – b – c – b – c’ – b’ i a 

continuació segueixen les cobles amb frases de 8 compassos cada una: a – a – a 
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i finalment torna Da Capo sense la introducció i després s’hi afegeix una coda 

de dos compassos. 

d- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de mitjana dificultat, perquè 

entre altres coses hi ha els acords de la mà esquerra que primer toca el baix i 

després completa l’acord amb una corxera que recau a part feble del compàs, i 

les octaves que també hi trobam. També la dificultat del pedal obligat en 

aquesta peça que s’ha de utilitzar a tots els baixos. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra ha d’anar al tercer curs dels estudis de 

grau mitjà o professional. 

f- Aportació didàctica: és interessant per a l’alumne perquè des del punt de 

vista tècnic fa pràctica de l’acompanyament de la mà esquerra a la línia 

melòdica que la porta la mà dreta, i que aquest ve donat en primer lloc pel baix 

i després s’hi afegeix pràcticament l’acord, a més d’algunes notes dobles de la 

mà esquerra i que podem aprofitar per repassar les diverses escales en algunes 

tonalitats amb més de 3 alteracions tant de bemolls com de sostinguts amb 

notes dobles. Respecte a la melodia i harmonia en podem fer l’anàlisi i treure 

algunes conclusions, com a pesar de ser tonal, la varietat que utilitza el 

compositor en els acords de les cobles acompanyant la melodia i al final de la 

dansa. 

  

6- Jota de Migjorn (Menorca) 

a- Transcripció: la dansa ha estat transcrita a la tonalitat de Fa Major.  

b- Ritme: és ternari i està escrit en ¾. La podem dividir en 3 parts com hem 

comentat abans, i per això a la primera part el tempo és molt ràpid i ve 

assenyalat amb la paraula “Vivace molto” i el metrònom de negra a 160. A la 
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segona part ja ens indica el següent: “Vivace più tranquillo”, per tant el tempo 

és més moderat i en canvi a la tercera part, tornam a la velocitat de la primera i 

per això hi trobam: “Tempo I” i “leggiero”. 

c- Estructura: hi ha un compàs d’introducció pròpiament a la primera part de la 

dansa que consta de frases de 8 compassos i segueix el següent esquema: a – b 

– b i després ve una segona part amb el tempo més moderat i on les frases les 

hem fetes de 4 compassos per poder aconseguir en més facilitat la comprensió 

de l’esquema: c – d – c – d – c – d – c i a continuació segueix una tercera part 

amb el tempo de la primera part (més ràpid) i amb frases de 8 compassos: e – e 

– f – f i així tornam Da Capo fins al final que hi afegeix un compàs més per 

acabar.  

d- Dificultat: podríem considerar aquesta dansa de mitjana dificultat, sobretot 

perquè el tempo és lleuger, considerant que la dificultat augmenta un poc a 

partir de la segona part, on la mà dreta també ha d’aguantar notes mentre 

segueix fent la melodia, complicant-se per tant amb l’execució complexa dels 

acords a les dues mans, i afegint també les octaves de la mà esquerra que tot 

plegat continuarà a la tercera part afegint a més la velocitat del tempo que torna 

ser igual que la primera part, és a dir molt ràpid. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra podria anar al quart curs dels estudis de 

grau mitjà o professional. 

f- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta dansa des del punt de vista tècnic 

ajuda a l’alumne a la lectura complicada dels acords distribuïts a les dues mans, 

és a dir que les dues mans han d’aguantar notes mentre n’executen d’altres, 

tenint en compte que la mà dreta executa la línia melòdica. Les octaves ens 

tornen a donar l’oportunitat de fer-ne la pràctica amb moltes altres tonalitats 
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veïnes. Per una altra part l’anàlisi harmònic ens dóna moltes possibilitats, 

perquè encara que a la primera part hi podem trobar un petit canvi que podríem 

considerar quasi modulació; allà on trobam vertaderes modulacions és a la 

segona part i a la tercera. També la utilització del pedal segueix essent una 

qüestió comuna a totes les danses. 

  

7- Jota de Selva 

a- Transcripció: la dansa ha estat transcrita en la tonalitat de Si bemoll Major.   

b- Ritme: és ternari i està escrit en 3/4. El tempo ve designat amb la paraula 

“Allegro” sense especificar la velocitat amb el metrònom. Però és fàcil veure 

que es tracta igualment d’un tempo ràpid com totes les jotes. 

c- Estructura: la dansa,  podríem dividir-la en tres parts. La primera part consta 

de 4 frases de 8 compassos i segueix el següent esquema: a – b – a – b’ i 

després continua la segona part amb 2 frases de 8 compassos més: c – c i 

segueix la tercera part amb la primera frase de 8 compassos i la segona de 4, 

que serien els 4 primers compassos de la primera frase: d – d’ i continua amb 2 

frases més de 8 compassos: e – e anant després Da Capo i acabant amb una 

Coda de 10 compassos. Tal com expressa l’autor, el motiu melòdic de la 

primera part i assenyalat amb la lletra b, és repetit o imitat a la Mateixa número 

14 i a la Jota número 3. 

d- Dificultat: consideram a aquesta peça de dificultat mitjana, particularment 

per les notes dobles de la mà dreta i de la mà esquerra, i també de la 

complexitat dels acords sobretot a la tercera part on la mà dreta ha d’interpretar 

la melodia acompanyada dels acords que també ha d’executar. La mà esquerra 
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també presenta octaves que ocasionen una certa dificultat per la rapidesa del 

tempo. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra hauria d’anar al quart curs dels estudis 

de grau mitjà o professional. 

f- Aportació didàctica: la dificultat tècnica ens permet aplicar exercicis 

d’escales d’octaves, amb les dues mans i a diverses tonalitats sobretot veïnes, 

però també repassar les notes dobles amb les dues mans i a distintes tonalitats, 

fent-ne algunes escales. La tercera part també possibilita l’anàlisi harmònic 

amb algunes modulacions. El pedal indicat també ens permet fer-ne exercici. 

 

8- Jota de “Sa Potada” 

a- Transcripció: la dansa està transcrita en la tonalitat de La Major i és 

instrumental.  

b- Ritme: és ternari i està escrit amb el compàs de 3/4. La introducció indica 

“Un poco moderato” per després tornar indicar quan comença la dansa 

pròpiament “Vivo”. El metrònom fa referència a la blanca amb puntet, i a una 

velocitat de 63; la qual cosa vol dir que és un tempo ràpid i alegre. 

c- Estructura: en primer lloc hi trobam una introducció que en aquest cas està 

marcada al principi amb la paraula “Introducció” i amb una durada de 4 

compassos. Segueixen 4 frases de 8 compassos amb l’esquema següent: a – a – 

b – b anant Da Capo i afegint un compàs per aconseguir la cadència final. 

d- Dificultat: pensam que la dificultat és baixa, perquè a pesar del tempo ràpid, 

la dansa és curta i quasi sempre la melodia acompanyada és senzilla per la mà 

dreta, exceptuant algun moment en que aquesta ha de tocar dues notes al 

mateix temps. 
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e- Nivell: essent la dificultat baixa, consideram que aquesta dansa pot anar al 

segon curs dels estudis de grau mitjà o professional.  

f- Aportació didàctica: la dificultat tècnica per la interpretació d’aquesta dansa 

és baixa com ja hem comentat, però ens permet aprofundir en la melodia 

acompanyada que ha de seguir unes característiques generals que ja haurem 

vist al llarg de les altres danses, i que sobretot ens han de permetre escoltar 

amb tota nitidesa la línia melòdica de la jota o la dansa. L’anàlisi harmònica és 

senzilla, i per aquest motiu podem repassar els acords de tònica, dominant i 

subdominant, per també analitzar alguna petita modulació cap a Si menor que 

és fàcil detectar. La utilització del pedal a les notes blanques de la mà esquerra 

ens seguirà permetent l’exercici d’aquesta tècnica tan important del piano. 

 

9- Jota de ses panades 

a- Transcripció: aquesta jota està transcrita a la tonalitat de Do Major.  

b- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 3/8 que ja de per sí ens indica 

un tempo ràpid. Per això mateix ens ve assenyalat aquest tempo amb la paraula 

“Allegro” i amb la indicació del metrònom de negra amb puntet a la velocitat 

de 60. 

c- Estructura: podríem dividir la jota en dues parts. La primera part consta 

d’una introducció de 2 compassos, on el segon compàs ja és el primer de la 

primera frase. Així la primera part després de la introducció segueix el següent 

esquema de 2 frases de 8 compassos: a – a’. A continuació la segona part (que 

són les cobles) consta també de 2 frases de 8 compassos i segueix el següent 

esquema: b – b’. Per tant tota la peça constaria d’ A – B. Després es repeteix 
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tornant Da Capo i per acabar torna a repetir la primera part: a – a’ afegint1 

compàs més per fer la cadència final. 

d- Dificultat: podríem que la dificultat és baixa, doncs la dansa és relativament 

curta i no presenta grans problemes d’interpretació, exceptuant a la mà dreta 

que porta la línia melòdica i que en algunes ocasions ha de tocar i mantenir 

alguna altra nota. La mà esquerra en fa l’acompanyament harmònic i que 

també pot presentar alguna petita dificultat de lectura i execució d’aquests 

acords. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra pot anar al segon curs dels estudis de 

grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic podem aprofitar aquesta jota 

per repassar la progressió d’acords tant de la mà esquerra com de la mà dreta, 

encara que aquesta no executi aquests acords en aquesta dansa. El mateix passa 

amb la pràctica del pedal que en alguns casos està indicat. També el fraseig de 

la melodia que a voltes porta picat i després lligat és important fer-ne pràctica 

de l’execució. L’anàlisi harmònica encara que pareix senzilla, doncs està en la 

tonalitat de Do Major, com hem dit, i a més podem extreure els graus tonals i 

analitzar-los, també podem veure unes progressions harmòniques dels acords 

que ens permeten detectar una modulació constant per tornar acabar en la 

tònica principal de Do. 

  

B- MATEIXES 

10- Mateixa des Figueral 
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a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Fa Major, i encara que 

no ho digui és cantada.  

b- Ritme: és ternari i està escrita aquesta mateixa amb el compàs de 3/4. El 

tempo és alegre i per això trobam escrita la paraula “Allegretto”, encara que 

sense especificar el metrònom com a d’altres que ja hem vist. A la segona part 

(B) hi trobam la paraula “Tempo giusto” que ens indica una regularitat en la 

pulsació. 

c- Estructura: la mateixa comença amb una introducció (l’autor escriu la 

paraula “Introducció”al principi de la peça) de 5 compassos del compositor i 

segueixen dues parts. La primera part consta de dues frases, la primera de 8 

compassos i la segona és per acabar amb una cadència i té 3 compassos: a (4 

més 4) – b. La segona part consta de dues frases de 8 compassos: c – d. Per tant 

podríem dir que hi ha una part A (la primera) i una segona que podem 

anomenar B. La primera part A (a – b) es repeteix i després continua la segona 

part B (c – d) però que repeteix la frase primera c i després continua l’altra 

frase d. A continuació torna anar Da Capo sense la introducció i acaba amb la 

frase b (A).  

d- Dificultat: podríem dir aquesta dansa seria de dificultat baixa, perquè encara 

que la dansa sigui breu, la complicació de les notes dobles i acords de la mà 

dreta, a més de la mà esquerra, compliquen bastant tota la peça. A més hi 

trobam notes dobles i octaves a la mà esquerra, la qual cosa augmenta aquesta 

complicació; així i tot també hi hem d’afegim el pedal. 

e- Nivell: consideram que aquesta obra podria anar al segon ò tercer curs dels 

estudis de grau mitjà.  
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f- Aportació didàctica: aquesta peça ens permet de repassar tècnicament les 

escales de notes dobles de la mà esquerra, perquè les hi trobam al final de la 

segona part, i també la melodia constantment s’executa per terceres, la qual 

cosa ens porta a la pràctica de notes dobles a la mà dreta. El pedal indicat i el 

que podem posar a les notes llargues, ens serveix per seguir practicat aquesta 

tècnica. L’anàlisi harmònica ens permet analitzar els graus tonals de la peça i a 

més veure alguna petita modulació cap al Si bemoll Major, però que torna de 

seguida a la tonalitat de l’obra que és Fa Major. 

 

11-   Mateixa de sa Molinera 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de La menor. 

b- Ritme: és ternari i està escrit en 3/4. Per una altra part, el tempo és alegre, i 

ve designat amb la paraula “Con gioia” i amb el metrònom de negra a 86.  

c- Estructura: l’estructura comprèn 2 parts. La primera part consta d’una sola 

frase de 8 compassos i la segona té dues frases de 14 compassos, per tant 

l’esquema podria quedar així: a8 – b14 – b’14 repetint després b i b’.  

d- Dificultat: consideraríem la peça de dificultat mitjana encara que sigui 

relativament breu, perquè és d’un tempo ràpid amb acords que en alguns cassos 

també els executa la mà dreta que és la que porta la línia melòdica. Les 

corxeres amb puntet seguides d’una semicorxera dificulten la interpretació 

exacta, a més dels grups de semicorxeres que van lligades de quatre en quatre. 

Les octaves i els acords amb la utilització del pedal són també una dificultat 

afegida. 

e- Nivell: consideram que aquesta dansa hauria d’anar al tercer curs dels 

estudis de grau mitjà o professional. 
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f- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta peça ens dóna l’oportunitat per 

repassar les escales menors i fer-ne pràctica, ja que com hem dit la dansa està 

en La menor. A més podem tornar insistir en la pràctica de les octaves que hi 

trobam a la mà esquerra, i practicar també el lligat de les frases llargues i també 

el lligat efectista dels grups de 4 semicorxeres. El pedal als acords i a les 

octaves també serà una altra de les pràctiques d’aquesta dansa. L’anàlisi 

harmònica és també interessant perquè a la segona part comença amb la 

tonalitat de Do Major i abans a la primera part pareix que momentàniament fa 

una petita modulació cap a Re menor tornant després a la seva tonalitat de La 

menor.  

            

12-  Mateixa de cruiada 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Sol Major i després de la 

introducció comença el cant. 

b- Ritme: és ternari i està escrit en 3/4. El tempo és alegre i ve definit per les 

paraules que el compositor hi ha posat: “Allegretto, joguiner”. Però en aquest 

cas no hi ha la relació del metrònom que ens donaria la velocitat del tempo 

amb exactitud. 

c- Estructura: després de la introducció que està feta per l’autor i que dura 4 

compassos, hi podem trobar 3 frases de 8 compassos que es repeteixen i per 

tant quedarien així: a – a – a. Després torna anar Da Capo sense la introducció 

fins al final que hi afegeix un compás per a la cadència final. 

d- Dificultat: podríem considerar aquesta cançó de dificultat baixa, encara que 

a la mà dreta hi ha notes llargues que s’han d’aguantar mentre es toca la 

melodia a la part aguda. També passa el mateix a la mà esquerra.  
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e- Nivell: podríem dir que aquesta dansa estaria al segon curs dels estudis de 

grau mitjà.  

f- Aportació didàctica: aquesta dansa ens permet de treballar els acords tonals i 

exercitar les escales tant de mà dreta com de mà esquerra en la tonalitat de Sol 

Major i totes les altres tonalitats fins a 3 alteracions. També les tonalitats 

relatives menors . Des del punt de vista harmònic, podem analitzar els graus 

tonals de tota l’obra i les petites modulacions o canvis dels acords tonals per 

uns altres que ens donen una idea d’una falsa modulació, que en tot cas seria 

momentània. El pedal també hi juga un paper sobretot en els acords que tenen 

el baix amb una nota llarga, a més d’estar indicat a la tercera frase de la peça. 

 

 

13-  Mateixa “Brotet  de Taronger” 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major. Pareix 

ser una dansa totalment instrumental. 

b- Ritme: el ritme és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8, i això ens 

demostra que el tempo serà mogut. Aquest se’ns mostra amb la paraula 

“Vivace” a la introducció, i després quan comença pròpiament la dansa, el 

tempo ve descrit amb la paraula “Allegro”. També l’autor ens mostra la 

velocitat de la pulsació que és el metrònom de negra amb puntet a 58. 

c- Estructura: la dansa comença amb una petita introducció de 2 compassos que 

l’autor ha fet i podem dir que després comença l’esquema de la dansa, que ve 

donat amb frases de 8 compassos que segueix el següent ordre: a – a – b – b – c 

– c. Després torna anar Da Capo sense la introducció. Al final, després de la 
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repetició com a segona vegada, hi ha una petita cadència final de dos 

compassos acabant en la tònica.  

d- Dificultat: podem dir que és de mitjana dificultat, degut en part a la velocitat 

del tempo i a les octaves de la mà dreta a la darrera frase i a la cadència final 

que en aquest cas fan les octaves ambdues mans. També hi hem d’afegir el 

pedal rítmic. 

e- Nivell: consideram que aquesta dansa hauria d’anar al tercer curs o nivell 

dels estudis de grau mitjà o professional. 

f- Aportació didàctica: respecte a l’interès o motivació, pensam que és una 

bona dansa molt viva i alegre que des del punt de vista melòdic pot captivar a 

l’alumne, però també l’interès harmònic és important, perquè en principi la 

melodia és senzilla i es podria harmonitzar amb els graus tonals, però l’autor en 

fa variants harmòniques que semblen petites modulacions i que canvien aquests 

graus tonals, per llevar la monotonia que suposaria jugar solament amb els 

graus tonals. Des del punt de vista tècnic els acords de la mà esquerra i les 

octaves ens donen la pauta per fer-ne exercicis tant a la mà esquerra com a la 

mà dreta, a més del pedal rítmic. 

 

14-  Una rosa en cada galta 

a- Transcripció:  la dansa ha estat escrita en la tonalitat de Re Major  

b- Ritme: el ritme és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El tempo ens ve 

descrit amb la paraula “Vivo-rítmico”, encara que hi ha una petita introducció 

que l’autor posa la paraula “Moderato”. En aquest cas no hi trobam cap 

referència al metrònom que ens indicaria la velocitat aproximada de la 

pulsació. 
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c- Estructura: aquesta ve donada en 8 frases de 8 compassos cada una, encara 

que al principi com hem dit hi ha una petita introducció de l’autor, que té 4 

compassos. L’esquema i l’ordre que segueix la dansa és el següent: a – a – b – 

b – c – d – d’ – d’ i després torna Da Capo repetint tot dues vegades, però a la 

tercera, torna anar Da Capo fins a finalitzar la segona frase a, i segueix un final 

que consta de b – b i coda de 3 compassos per fer la cadència final que acaba 

amb la tònica Re. Tal com indica l’autor, la frase b és un motiu melòdic imitat 

a la jota nº 3 i a la nº 8. 

d- Dificultat: consideraríem que la cançó és difícil, sobretot per la complexitat 

harmònica, també pel fraseig i dificultat tècnica per haver d’aguantar una nota 

mentre se’n toquen d’altres, arpegis i octaves... per tant la catalogaríem de 

dificultat alta. També influeix el pedal rítmic obligat. 

e- Nivell: per el motiu abans esmentat, diríem que podria anar a cinquè o en tot 

cas quart curs de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: aquesta dansa és difícil i per aquest motiu des del punt 

de vista tècnic podem utilitzar-la per fer pràctica de progressions d’acords i les 

seves inversions, d’escales d’octaves a les dues mans... i per suposat també 

l’exercici del pedal rítmic que és obligat a totes les danses. Pel que fa a l’anàlisi 

harmònica, podem veure com l’autor per fer més interessant la dansa canvia 

l’harmonia a les repeticions melòdiques o a les semi frases que es repeteixen. 

Això és una manera d’enriquir tota l’obra, a més de fer algunes petites 

modulacions. 

 

15-  Mateixa de Manacor 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Mi Major. 
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b- Ritme: aquest és ternari i està escrit en 3/8. El tempo ens ve indicat amb les 

paraules “Allegro giocoso” que ens reafirma un moviment alegre. No hi trobam 

cap referència al metrònom i per tant a la velocitat de la pulsació. 

c- Estructura: la dansa consta de 4 frases de 8 compassos, on la primera frase és 

una introducció i les altres 3 segueixen el següent esquema a – b – b’ i després 

torna Da Capo  amb una coda que és igual a la introducció acabant amb la 

tònica. 

d- Dificultat: podríem dir que té una dificultat baixa, a pesar dels acords 

arpegiats de la mà esquerra i que exigeixen aguantar les notes, destacant la 

melodia de la mà dreta. 

e- Nivell: aquesta cançó podria anar destinada segon curs dels estudis de grau 

mitjà. 

f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic és interessant la dansa com a 

melodia acompanyada pels acords de la mà esquerra, on la mà dreta ha 

d’interpretar aquesta melodia d’una sola veu, la qual cosa facilita l’execució de 

tota la peça. La variació dels acords que substitueixen als acords tonals donant 

peu a una falsa modulació. Aquesta anàlisi harmònica és molt important a 

l’hora de descobrir les possibilitats d’harmonitzacions de la melodia. 

 

16-  Mateixa des Fadrí 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Mi Major. 

b- Ritme: el ritme és ternari i està escrit amb el compàs de ¾. El tempo és ràpid 

i ve indicat amb la paraula “Vivace”, encara que no hi trobam la velocitat de la 

pulsació amb la referència del metrònom. 
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c- Estructura: en primer lloc hi trobam 10 compassos que farien d’introducció a 

la dansa i que segueixen el següent esquema a(4 c.) més a(4 c.) i dos 

compassos més per acabar la cadència en La menor. Després segueixen 3 semi 

frases de 4 compassos i una frase de 8 compassos que segueix l’ordre b – c – b 

– d repetint la frase de 8 compassos d, i després torna Da Capo i per acabar hi 

afegeix un compàs per la cadència final.  

d- Dificultat: pensam que aquesta obra podria considerar-se de dificultat 

mitjana, en part pels acords arpegiats a les dues mans i per l’entramat harmònic 

dels acords que executa la mà dreta i els baixos amb octaves de la mà esquerra. 

e- Nivell: pel motiu abans esmentat que la consideram difícil, pensam que 

hauria d’anar al tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta dansa i l’harmonització que en fa 

l’autor ve donada a través dels acords inicials que reafirmen l’acord de tònica i 

dominant, arpegiats amb les dues mans. A més el caire molt viu de tota la 

dansa, i sobre tot l’harmonia de la frase d, que queda molt plena amb la manera 

de repartir la melodia i els acords a les dues mans, com si es tractàs d’un orgue. 

També el pedal que en alguns acords ve escrit. Els acords arpegiats, també 

poden ser un bon motiu per fer-ne exercici.  

 

17-  Mateixa “amorosa” 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Sol Major. 

b- Ritme: el ritme de la cançó és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El 

moviment del tempo ens ve indicat amb la paraula “Allegro” que ens indica un 

moviment molt alegre que el metrònom ens reafirma amb la negra amb puntet 

a 58, i que ens vol dir de portar el compàs a un sol temps. 
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c- Estructura: l’esquema de la dansa segueix l’ordre següent a(10 c.) i després 

segueixen les cobles b(12 c.) – c(8 c.) – c(8 c.) tornant a repetir les cobles (b) i 

acabant amb una coda que torna ser a(10 c.).  

d- Dificultat: podem considerar aquesta obra de dificultat mitjana per la 

complexitat dels acords a les dues mans, i també per un acord arpegiat per la 

seva extensió a la mà esquerra (que s’ha de tocar amb el pedal) a més de les 

octaves també a la mà esquerra. 

e- Nivell: consideram que aquesta dansa hauria d’anar al quart curs dels estudis 

de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: són interessants les notes dobles de la mà dreta en 

alguns compassos de la seva melodia, així com també executar l’harmonia dels 

acords juntament amb la melodia. Juntament amb la mà esquerra, les dues 

mans pareixen cercar un cert aire contrapuntístic que fan diferent 

l’harmonització d’aquesta obra. 

 

18-  Mateixa de Primavera 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Sol Major. 

b- Ritme: la dansa està escrita amb el compàs de ¾ i el tempo és alegre tal com 

ho expressa la indicació al principi que diu “Allegro”. La velocitat de la 

pulsació per fer més exacta la velocitat, ens ve donada amb el metrònom de 

negra a 144. La rapidesa d’aquesta pulsació fa que puguem portar el compàs a 

un temps. 

c- Estructura: la dansa pareix estar estructurada en tres parts. La primera part 

consta de 3 frases de 8 compassos i que abans porta una introducció al tema de 

2 compassos. L’ordre d’aquesta primera part és a – b – a. La segona part consta 
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d’una sola frase de 8 compassos  (c) amb els acords de la mà dreta arpegiats 

que fa de pont cap a la tercera part cantada. La tercera part consta de 3 frases 

de 8 compassos i una semi frase de 4; l’esquema d’aquesta tercera frase és d – 

d – d – d(4 c.). Després torna anar Da Capo fins acabar la primera part (a – b – 

a) i acaba abans de començar la segona part, afegint un compàs per la cadència 

final.  

d- Dificultat: creiem que aquesta obra té el grau de dificultat mitjana, en bona 

part per la velocitat del tempo, així com també els acords arpegiats de la mà 

dreta acompanyats dels baixos de la mà esquerra, mentre s’aguanten amb el 

pedal i es toquen altres notes que completen l’acord. També els acords i notes 

de la mà dreta que s’aguanten mentre es toca la melodia també amb la mà 

dreta. 

e- Nivell: essent de dificultat mitjana, creiem que aniria bé situar l’obra al quart 

nivell dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: la motivació d’aquesta dansa, pensam que vendria 

donada per les tres parts diferenciades, i que a la primera hi trobam una 

melodia molt senzilla i molt viva, però que per això també la fa difícil en certa 

manera executar-la. Es tracta en aquest cas d’una melodia acompanyada, 

perquè la mà dreta porta solament aquesta melodia unisonal, fent els acords 

que l’acompanyen, la mà esquerra. També la segona part és especial i atractiva, 

a través dels acords arpegiats de la mà dreta amb els baixos en notes llargues 

que s’aguanten  amb el pedal i que a més, la mà esquerra ha de tocar altres 

notes per completar o enriquir els acords. Per tant des del punt de vista tècnic 

podem aprofitar per fer-ne un bon estudi d’aquests acords arpegiats amb el 

pedal. L’anàlisi harmònica passa per tornar veure la riquesa harmònica de 
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l’acompanyament a la melodia de la primera part, que mai repeteix els 

mateixos acords quan es repeteix la melodia acompanyada, creant aquesta 

manera particular de l’autor per fer-ne l’harmonització i que es repeteix a 

moltes altres obres. 

 

C- FANDANGOS 

19-  Fandango de Ciutadella (1) 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de La menor. 

b- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8, essent el tempo 

alegre i viu, tal com ho trobam escrit al fandango pròpiament amb la paraula 

“Allegro”, doncs hi ha una introducció al principi en que trobam les paraules 

“Allegretto gioioso” que de totes maneres també està relacionat amb el tempo 

del fandango, ja que hi ha poca diferència de matís entre les dues expressions. 

Al tempo del fandango, hi trobam encara més precisió a través del metrònom 

que fa referència a la velocitat de la pulsació. Així, ens indica un metrònom de 

negra amb puntet a 54; la qual cosa ens fa veure que el compàs es pot portar a 

un temps. A la segona part del fandango, l’autor ens torna indicar un nou 

tempo, que ve indicat amb les paraules “Un poco maestoso” i el metrònom que 

baixa un poc la velocitat de la pulsació amb la negra amb puntet a 46; tornant a 

la tercera part de la dansa al “I Tempo”. 

c- Estructura: el fandango comença amb una introducció que l’autor li posa un 

tempo determinat com hem vist abans. A continuació, podríem dir que la dansa 

consta de 3 parts i coda. Així, començant per la introducció, direm que aquesta 

té 5 compassos, perquè el 6è ja és el començament del fandango. Després de la 

introducció ve la primera part (“I Tempo”) amb dues frases iguals de 12 
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compassos cada una i que segueix el següent ordre: a – a i hem de dir que els 

darrers 4 compassos d’aquesta frase a, es repetiran a altres frases que 

denominarem a’. Continua la segona part amb 3 frases de 8 compassos cada 

una i segueixen el següent esquema: b – c – d . La tercera part és la que ens ve 

indicada amb el “I Tempo” i per tant vendria a ser una altra vegada la primera 

part però presenta algunes variacions a la primera frase que és més curta que 

abans, ja que aquesta tercera part consta de dues frases, la primera de 8 

compassos i la segona de 12 c. Així la tercera part segueix el següent ordre 

esquemàtic: a’ (8 c.) – a (12 c.). La frase a’ que és més curta (8 c.) té els 

primers 4 compassos que són els 4 darrers de la frase a. Quan hem acabat les 

tres parts de la dansa, és a dir que hauríem fet tot el fandango seguint aquest 

ordre  a – a – b – c – d – a’ – a , llavors tornam Da Capo però a la segona frase 

directament o sigui a la lletra b fins acabar la tercera part i ja finalment s’hi 

afegeix una coda de 10 compassos que podríem indicar amb la lletra a’’, 

perquè està feta amb motius de la frase a i a’. 

d- Dificultat: podem considerar que aquest fandango té una  dificultat mitjana, 

doncs a la segona part es comença a complicar amb acords molt densos (hi 

trobam alguns exemples d’acords molt amples que les mans no poden abraçar i 

per aquest motiu s’han de fer arpegiats amb l’ajuda del pedal), on intervenen 

ambdues mans per executar-los, tenint la mà esquerra sèries d’octaves. També 

els picats i lligats seguits, creen certa dificultat a l’hora de la interpretació. 

e- Nivell: suposam per la dificultat abans esmentada que aniria al quart curs 

dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: l’estudi dels fandangos de per sí ja representa un motiu 

d’interès per ser els fandangos unes danses especials amb un ritme i melodies 
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característics dins tot el repertori de danses de les Illes Balears. Des del punt de 

vista tècnic, hem de dir que és un bon exemple de lectura d’acords molt densos 

a les dues mans i que ens pot ajudar per fer-ne exercici tant de lectura i anàlisi, 

com d’interpretació tècnica al teclat. També les octaves ens mostren el camí 

per fer-ne pràctica de les mateixes, a les dues mans, a més de l’exercici del 

pedal rítmic i especial en alguns acords per extensió que ja hem comentat. El 

compositor s’ha lluït amb l’harmonització de la dansa, ja que sobretot a la 

segona part, transfigura totalment l’harmonia lògica dels graus tonals, 

convertint-la amb una espècie de modulació constant a les tres frases b – c – d 

acabant evidentment en la dominant Mi Major. En aquesta segona frase on hi 

ha aquesta abundància d’acords que creen aquesta atmosfera d’una modulació 

constant, i que hem trobat a altres danses, podríem dir que el compositor cerca 

un acompanyament a la melodia, on el propi acompanyament és tan important 

com la melodia, donant com a resultat una sonoritat plena com si fossen els 

acords d’un orgue. Hem de dir que les tres frases acaben en la dominant, i 

solament al final acabarà en la tònica La.  

 

20-  Fandango de Ciutadella (2) 

a- Transcripció: aquest fandango està escrit en la tonalitat de Mi menor. 

b- Ritme: el ritme d’aquesta dansa està escrit amb el compàs de 3/8 igual que 

l’anterior i per tant ja ens torna indicar igualment la possibilitat de portar el 

compàs a un temps. Aquest fandango és molt semblant a l’anterior i per tant el 

tempo i la velocitat de la pulsació són pràcticament iguals. Així a la introducció 

hi trobam la paraula “Allegretto” i a la primera part la paraula “con grazia”. A 

la segona part les paraules “più comodo” ens indiquen una certa relaxació en la 
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velocitat, essent la tercera part una còpia de la primera. En aquesta obra no hi 

ha referència del metrònom. 

c- Estructura: aquest fandango és quasi idèntic a l’anterior, per tant l’estructura 

és pràcticament la mateixa que el fandango nº 19; per aquest motiu comença 

igualment amb una introducció que l’autor li posa un tempo determinat com 

hem vist abans, però que en aquest cas és el mateix per tota la peça. Tal com 

l’anterior, podríem dir que la dansa consta de 3 parts i coda. Així, començant 

per la introducció, direm que aquesta té 5 compassos, perquè el 6è ja és el 

començament del fandango. Després de la introducció ve la primera part que 

ve indicada amb la paraula “con grazia” amb dues frases iguals de 12 

compassos cada una i que segueix el següent ordre: a – a. Continua la segona 

part amb la indicació “più comodo” amb 3 frases de 8 compassos cada una i 

segueixen el següent esquema: b – c – d . La tercera part és una altra vegada la 

primera part però afegint-hi 3 compassos per fer la cadència final. Respecte a 

les repeticions, aquesta és una mica diferent a l’anterior, així quan hem acabat 

les dues primeres parts de la dansa, és a dir que hauríem fet les dues primeres 

parts del fandango seguint aquest ordre  a – a – b – c – d, llavors tornam Da 

Capo però a la primera frase directament o sigui a la lletra a (sense introducció) 

i continuant fins acabar. 

d- Dificultat: podem considerar que aquest fandango té una  dificultat mitjana 

igual més o manco a l’anterior, i també a la segona part es comença a 

complicar amb acords molt densos (hi trobam alguns exemples d’acords molt 

amples que les mans no poden abraçar i per aquest motiu s’han de fer arpegiats 

amb l’ajuda del pedal), on intervenen ambdues mans per executar-los, tenint la 

mà esquerra sèries d’octaves. En aquest cas es tornen a repetir amb més força 
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sobretot a la mà esquerra que és la que fa tot l’acord aguantant les octaves i 

després tocant l’acord, a la tercera part de la peça i acabant amb una cadència 

final molt veloç  També els picats i lligats del fraseig, creen certa dificultat a 

l’hora de la interpretació. Resumint diríem que és quasi igual a l’anterior, però 

pensam que inclús aquest tendria una mica més de dificultat que l’anterior. 

e- Nivell: per la dificultat abans esmentada, i per la similitud amb l’anterior, 

pensam que aniria al quart curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: si l’anàlisi d’aquest fandango ens dóna com a mostra 

que és molt semblant a l’anterior, també l’aportació didàctica ho serà. Per tant 

des del punt de vista tècnic, igual que l’anterior, hem de dir que és un bon 

exemple de lectura d’acords molt densos a les dues mans i que ens pot ajudar 

per fer-ne exercici tant de lectura i anàlisi, com d’interpretació tècnica al teclat. 

També les octaves ens mostren el camí per fer-ne pràctica de les mateixes, 

encara que en aquest cas solament n’hi trobam a la mà esquerra, a més de 

l’exercici del pedal rítmic i especial en alguns acords per extensió que ja hem 

comentat i que en aquest fandango a la tercera part n’hi trobam molts més. El 

compositor s’ha lluït amb l’harmonització de la dansa (en aquesta i l’anterior), 

ja que sobretot a la segona part, transfigura totalment l’harmonia lògica dels 

graus tonals, convertint-la amb una espècie de modulació constant a les tres 

frases b – c – d acabant evidentment en la dominant Si Major. En aquesta 

segona frase es torna a repetir aquesta abundància d’acords que creen aquesta 

atmosfera d’una modulació constant, i que trobam a altres danses, per això 

podríem dir que el compositor persegueix un acompanyament a la melodia, on 

el propi acompanyament és tan important com la melodia, donant com a 

resultat una sonoritat plena com si fossen els acords d’un orgue. Les tres frases 
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acaben en la dominant, i solament al final acabarà en la tònica Mi com ja hem 

dit.  

 

21-  Fandango de Menorca 

a- Transcripció: aquest fandango està escrit en la tonalitat de Fa menor.  

b- Ritme: el ritme és ternari i el tempo ens ve donat amb la paraula “Allegro” i 

que l’autor, amb més precisió també ens indica la velocitat de la pulsació que 

és de blanca amb puntet a 55. Aquesta velocitat ens torna indicar que podríem 

portar el compàs d’aquesta dansa a un sol temps. 

c- Estructura: aquesta ve donada amb dues parts pràcticament, la primera 

constaria de tres frases de 8 compassos que seguirien el següent ordre: a – a – b 

però tenint en compte que l’última frase b la podríem dividir en 4 compassos 

més 4 compassos, és a dir que es repetirien aquestes dues semifrases dins b. 

Hem de dir que abans com a tots els fandangos hi hauria una introducció de 8 

compassos, essent el vuitè compàs, el primer de la primera part. Aquesta 

primera part que acaba en la frase b (4 més 4 compassos), per acabar amb la 

dominant Do Major, s’hi afegeixen dos compassos més. La segona part consta 

de tres frases de 8 compassos c – c’ – d i acabant també en la dominant. 

Respecte a les repeticions, direm que primer es repeteix la primera part sense la 

introducció i després continua la segona part, tornant Da Capo sense la 

introducció i acabant al final de la primera part on trobam especificat amb la 

paraula “FI” i acabant amb la dominant, cosa poc freqüent, perquè normalment 

hauria de finalitzar amb la tònica.  

d- Dificultat: pensam que la dificultat és mitjana igual que els fandangos 

anteriors, presentant en aquest cas algunes particularitats, com és el cas de la 
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melodia sincopada acompanyada i que obliguen a la mà dreta a completar els 

acords d’acompanyament que fa la mà esquerra amb els baixos i amb octaves 

ajudades del pedal, i tot això ja es dona al final de la primera part. També a la 

segona part hi trobam els acords arpegiats amb les dues mans mentre la mà 

dreta, una altra volta ha de portar la melodia al mateix temps que fa els acords. 

Pels picats lligats del fraseig, el pedal... consideram aquesta obra de dificultat 

mitjana. 

e- Nivell: per aquest motiu diríem que el nivell al qual podria anar seria el 

tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: igual que els fandangos anteriors, ens dóna la 

oportunitat des del punt de vista tècnic d’exercitar les cadenes d’acords amb les 

octaves de la mà esquerra i també arpegiats amb les dues mans com hem dit 

abans. El pedal rítmic que segueix com a totes les altres danses i que en aquest 

cas ens ve indicat, torna ser un dels motius per fer-ne un bon exercici. Una de 

les particularitats d’aquest fandango és la melodia sincopada com ha hem dit i 

acompanyada pels baixos amb octaves i que algunes d’aquestes van a 

contratemps; i també la insistència en la substitució dels dits damunt una 

mateixa nota com a característica comuna a totes les danses, en més o menys 

insistència. Respecte a l’anàlisi harmònica, és interessant veure que a la segona 

part parteix d’un aparent canvi de tonalitat; per això havent acabat en la 

dominant de la tonalitat de tota la peça que és Fa menor, comença aquesta 

segona part amb el que podríem dir la dominant del relatiu major de Fa menor, 

que és Mi bemoll Major que tot d’una va cap a la seva tònica que seria La 

bemoll Major, per continuar amb petites modulacions que ens tornen a conduir 

cap a la dominant de Fa menor. Per tant segueix l’autor en la pretensió de fer ja 
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el final de la primera part i tota la segona, amb acords plens per aconseguir 

aquesta gran sonoritat, donant la importància als acords tant com a la pròpia 

melodia i creant un cert paral·lelisme amb la sonoritat de l’orgue.  

  

22-  Fandango “Ses Tiranes”.      

a- Transcripció: aquest fandango està escrit en la tonalitat de La menor. 

b- Ritme: aquesta dansa té un ritme ternari i està escrita amb el compàs de 3/8. 

El tempo ve donat amb les paraules “Andantino” a la “Introducció” i “Allegro” 

a la primera part, ja a la segona part hi trobam “un poco meno”. La velocitat de 

la pulsació està expressada amb el metrònom de negra amb puntet a 60 sobre la 

primera part. 

c- Estructura: podem dividir aquesta peça en dues parts, i per suposat la 

introducció que dura 4 compassos. Així després de la introducció, la primera 

consta de dues frases i una semifrase. Així les dues frases tendrien una durada 

de 8 compassos i la semifrase 4 compassos, quedant el següent esquema: a – a’ 

– b (és un resum i una imitació dels 8 compassos de a). La segona part consta 

de dues frases de 8 compassos i dues semifrases de 4 compassos, seguint 

l’esquema c – c – b – b. Quan arribam al final de la segona part a la semifrase 

b, torna anar Da Capo i en aquest cas començant una altra volta per la 

introducció i fins al final, acabant amb l’acord final de La menor. 

d- Dificultat: podem considerar aquesta obra d’una dificultat baixa, encara que 

en alguns passatges de la segona part, que segueix essent com en els altres 

fandangos la part que té els acords més densos i executats amb les dues mans, 

resulta sempre una mica més complexa. 
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e- Nivell: pel motiu abans esmentat, pensam que aniria bé destinar-la al segon i 

tercer curs dels estudis de grau professional. 

f- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta peça està en la facilitat per seguir la 

línia melòdica que a més es repeteix constantment, doncs com ja hem vist, les 

semifrases b de 4 compassos són el resum imitatiu de la frase a que és de 8 

compassos, essent també més fàcil de seguir l’harmonització de 

l’acompanyament de la melodia, que a la primera part solament porta l’acord 

que l’acompanya, al primer temps; deixant el segon i tercer temps la melodia 

de la dansa totalment sola, exceptuant al final de frase en que l’acord és més 

llarg i té una durada de tot el compàs i encara que l’harmonia sembla més 

senzilla, també per llevar la monotonia en les repeticions de les semifrases que 

configuren a, canvia l’harmonització en l’acompanyament. Des del punt de 

vista tècnic, també ens permet de repassar els acords arpegiats que hi trobam i 

que ens serveixen per fer-ne pràctica, transportant-los a altres tonalitats. A més 

també van acompanyats del pedal rítmic i per aquest motiu, també podem fer-

ne exercicis. 

 

23-  Fandango de Bunyola 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Sol menor. 

b- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El tempo, l’autor 

l’expressa amb la paraula “Allegro” i la velocitat de la pulsació ens ve donada 

amb el metrònom de negra amb puntet a 62, i la qual cosa ens indica que el 

compàs es pot portar a un temps. 

c- Estructura: podríem dividir aquest fandango en tres parts, on la primera està 

formada per una frases que repeteix la línia melòdica en dues semifrases. 
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Aquesta frase de la primera part (que pareix una introducció), la identificaríem 

amb la lletra a i té una durada de 10 compassos, que podríem dividir en 5 més 

5, que en aquest cas són iguals. La segona part consta de dues frases, la primera 

de 12 compassos i la segona de 16 compassos que també podríem dividir en 8 

més 8, encara que en aquest cas no es repeteixen; a continuació hi ha una 

prolongació de la darrera nota de la melodia que acaba en la dominant Re 

Major i dura 4 compassos que s’hi ha afegit i després torna venir la primera 

frase a. Així ens quedaria l’esquema de la segona part d’aquesta manera: b – c 

– a. La tercera part és una repetició de la segona sense la frase a del final. 

Després torna Da Capo i començarà una altra vegada amb la frase a. Al final, 

després d’haver començat una altra vegada Da Capo, s’hi afegeix  una petita 

coda de 4 compassos. 

d- Dificultat: pensam que és una dansa que la podríem incloure en una 

dificultat mitjana, tenint en conte que la línia melòdica no sembla com les 

altres que va tota sola a la mà dreta, i la mà esquerra en general l’acompanya, 

sinó que pràcticament a tota la peça (exceptuant la frase a) la melodia queda 

difuminada dintre dels acords que són tocats per les dues mans. Així doncs, 

diríem que ja no és una melodia acompanyada, a pesar que l’alumne ha de fer-

la cantar. El dibuix rítmic de la mà esquerra dificulta a vegades el ritme de la 

mà dreta perquè no van en consonància. 

e- Nivell: pel que hem comentat abans, aquest fandango aniria bé situar-lo al 

tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: aquest fandango que sol ser cantat, presenta una 

melodia molt aferradissa, començant ja per la frase a amb l’acord de dominant 

arpegiat, però que també ens queda gravat, només sentir-lo, i que a més es 
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repeteix més vegades que les altres frases. Per tant, la melodia de per sí ja és 

captivadora, i si a més la mesclam amb una harmonia senzilla però a la vegada 

arriscada i amb un color més modernista, substituint a vegades els acords 

tonals per altres que ens donen aquest efecte; i així també a la frase c podem 

veure una modulació cap al relatiu major de Sol menor, és a dir Si bemoll 

Major, encara que torna acabar amb la dominant de Sol menor. Per aquest 

motiu, ens servirà per fer-ne una anàlisi harmònica de tota la melodia. Des del 

punt de vista tècnic, el fet d’haver de tocar la part melòdica mentre va 

entremesclada amb els acords que es toquen amb les dues mans. Això ens pot 

ajudar a fer pràctica d’acords arpegiats i tocar melodies amb els acords plens, a 

mode de l’orgue. 

 

D-  BOLEROS 

24- Bolero des vermar (Toni Moreno) 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Fa Major i com es 

pot veure, a més de la part instrumental, també hi ha la part cantada. 

b- Ritme: aquesta dansa està escrita amb el compàs de 3/4 i el tempo ens ve 

donat amb la paraula “Moderato”. La velocitat de la pulsació ve marcada amb 

el metrònom de negra a 92. 

c- Estructura: aquesta dansa la podem dividir en dues parts que podem 

identificar amb A la primera i B la segona. La part A per efectes de veure les 

repeticions de les petites semifrases o quasi motius melòdics, les subdividirem 

en estructures de 2 compassos. L’esquema de A quedaria així: a – a – b – a – a. 

La segona part l’identificam amb la lletra B, que en aquest cas formaria una 

sola frase que té una durada de 10 compassos. Per tant l’execució de tota la 
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peça seguiria el següent ordre: A – B (comença el cant), i abans de repetir la 

frase B, hi trobam 4 compassos que pertanyen a la primera frase a – a’ i a la 

tercera repetició d’aquesta frase B, s’hi afegeixen 2 compassos que serien a’.  

d- Dificultat: podríem considerar que aquesta peça té una dificultat mitjana, a 

pesar que és relativament curta. Però el canvi de tonalitat quan passa al cant 

(B) i a més de la complicació dels acords amb les dues mans com si fos un 

acompanyament organístic, ho complica bastant per poder fer sentir la línia 

melòdica, a més a la primera part també els acords extensos que toca la mà 

esquerra i que van canviant de posició. 

e- Nivell: pels motius abans comentats respecte a la dificultat, aquesta dansa la 

podríem incloure en el tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: com totes les danses i les cançons populars, aquesta de 

per sí ja té un atractiu per l’alumne, sobretot perquè és una dansa molt 

coneguda, ja que té la segona part cantada amb una sèrie d’estrofes que es van 

repetint. La melodia tan aferradissa i alegre ja és molt interessant analitzar-la, 

perquè també té la particularitat que a la segona part on entren les estrofes 

cantades, canvia de tonalitat i passa de ser una obra en Fa Major a La bemoll 

Major, encara que juga amb el seu relatiu menor que seria el Fa menor, i per 

això dóna la sensació de que passam simplement de Major a menor, doncs als 

dos compassos anteriors hem trobat la nota la natural, i tot just començada la 

frase B, trobam la nota la que ja és bemoll. Tot això la fa molt interessant i 

podem aprofitar per fer una anàlisi harmònica de tota la peça, tenint en conte 

que parlaríem en aquest cas d’una vertadera modulació entre les dues frases, 

sense contar amb les petites modulacions que hi ha entre la pròpia frase B, que 

en el tercer compàs dóna la sensació que ha anat cap a la tonalitat de Si bemoll 
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menor (això sí momentàniament) per després tornar cap a la dominant de La 

bemoll Major (Mi bemoll Major) per tornar a la tonalitat inicial de La bemoll 

Major i seguidament anar cap a la dominant (Do Major) de la tonalitat de la 

primera frase A, que és Fa Major, i que també és la dominant de Fa menor. Els 

acords arpegiats que toca la mà dreta ajudada amb el pedal a la primera part 

(A) també és un motiu d’estudi i de pràctica amb altes tonalitats, i la segona 

part amb una espècie d’estil contrapuntístic per divergències rítmiques entre les 

dues mans, ens pot ajudar a entendre una mica més l’estil de la peça.  

 

25- Bolero mallorquí (A)  (Instruments sols) 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de La Major, i com diu vora 

el títol, és per instruments.  

b- Ritme: el ritme d’aquest bolero és ternari i està escrit amb el compàs de 3/4 

essent el tempo alegre, i per aquest motiu el trobam indicat amb la paraula 

“Allegretto”. La velocitat de la pulsació, l’autor ens l’indica amb el metrònom 

de negra a 96-100. 

c- Estructura: aquesta dansa la podríem dividir en dues parts, on la primera 

seria pròpiament una petita introducció a la segona part. Així diríem que la 

primera part A, estaria formada per aquesta introducció que dura 4 compassos 

(que de fet a les execucions en les festes populars, es sol tocar una mica més 

pausada per donar peu a l’entrada del bolero que seria la part B). La segona 

part que seria B, estaria formada per tres frases, les dues primeres de 4 

compassos cada una i la tercera de 6 compassos, que seguirien aquest ordre: b 

– c – d. Així, aquest bolero seguiria el següent esquema: A – B – B – C (que és 

una coda que equival a b). 
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d- Dificultat: aquesta dansa, consideram que té una dificultat mitjana, encara 

que no sigui excessivament extensa, doncs presenta una sèrie de dificultats com 

el dibuix rítmic de la melodia que repeteix la corxera seguida de dues 

semicorxeres, i la corxera amb puntet seguida d’una semicorxera. A més les 

octaves de les dues mans i els acords que s’han de fer tant amb la mà dreta com 

també amb la mà esquerra i en un tempo ràpid.  

e- Nivell: pels motius abans esmentats, consideram que aquesta dansa la 

situaríem al quart curs dels estudis de grau mitjà.  

f- Aportació didàctica: és una dansa que també és molt coneguda i tocada a les 

celebracions i festes populars, per tant hom coneix la melodia i el seu ritme. 

Ens permet des del punt de vista tècnic de repassar els dibuixos rítmics-

melòdics abans esmentats i fent-ne variacions amb altres tonalitats utilitzant el 

pedal rítmic; a més d’aprofitar per tornar incidir en les escales tant de mà dreta 

com de mà esquerra i fer-ne pràctica en diverses tonalitats, cuidant de les 

posicions de la mà, el canell, el braç i l’avantbraç per evitar la fatiga, i per 

aquest motiu ajudar a la relaxació sobretot del braç i avantbraç. Respecte a 

l’anàlisi harmònica, hem de dir que en aquest cas segueix la seqüència dels 

graus tonals com acompanyament a la melodia, doncs aquesta gairebé a la 

majoria dels compassos va sola a la mà dreta, exceptuant les frases b i c, on 

queden més ressaltats els acords per la pròpia dinàmica de les frases i que a 

més van acompanyats d’octaves a la mà esquerra, a més dels acords que 

s’executen a la mà esquerra però també a la mà dreta incidint aquesta en una 

curta sèrie d’octaves que repeteixen la mateixa nota per acabar tocant amb 

força uns acords que donen pas a la frase c. 
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26- Bolero mallorquí (B)                 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Fa Major i va 

alternant la part instrumental amb la part cantada.  

b- Ritme: la dansa està escrita amb el compàs de ¾ i el tempo ens ve donat amb 

la indicació “Allegretto con grazia”. La velocitat de la pulsació, l’autor l’escriu 

amb el metrònom de negra a 105, per tant podem veure que es tracta d’un 

tempo viu i alegre.  

c- Estructura: aquesta dansa la podem dividir en dues parts, encara que la 

primera part que anomenarem A, seria pròpiament una introducció a la dansa, 

tal com hem vist al bolero anterior. Aquesta primera part (A) tendria 4 

compassos, encara que el darrer compàs, com sol passar moltes vegades ja és el 

primer de la part B. Aquesta segona part B, consta de tres frases b – c – d  que 

tenen 3, 4 i 5 compassos respectivament que farien un total de 12 compassos. 

Aleshores l’ordre de tot el bolero seria: A – B – B’. B’ perquè la darrera frase 

d, té una petita variant al 4rt i 5è compàs per fer una cadència final i acabar 

amb l’acord de Fa Major.  

d- Dificultat: aquesta dansa, segons el nostre parer, tendria una dificultat baixa,  

encara que el tempo és ràpid com hem dit, i el començament a la frase a i b, té 

la seva dificultat per aconseguir tocar amb exactitud les dues notes unísones de 

la mà dreta i esquerra, a més del fraseig i una certa complicació que hi trobam 

per l’execució dels acords amb les dues mans a la segona par B. 

e- Nivell: segons el nivell de dificultat abans esmentat, podria anar al segon o 

tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: igual que l’anterior bolero, aquest també és força 

conegut, doncs també com hem dit és cantat. Per tant hi ha una part 
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instrumental i una part cantada: es comença a cantar (el que podríem anomenar 

estrofes que s’aniran repetint) a la frase c que està dins la segona part i fins la 

frase d. Per tant les frases cantades són c i d que pertanyen a la segona part B. 

Justament en aquestes dues frases, la melodia és interpretada amb les dues 

mans que han d’aconseguir deixar-la sentir. Podem analitzar l’harmonització 

que n’ha fet el compositor, i que a les frases a – b i c segueix amb molta 

fidelitat els graus tonals de la tonalitat de Fa Major, canviant cap a petites 

modulacions a la frase d, per acabar una altra vegada a l’acord de tònica Fa 

Major. Des del punt de vista tècnic, tenim l’oportunitat de fer pràctica del 

fraseig que a vegades té una certa dificultat per aconseguir els lligats a la mà 

dreta sobretot quan aquesta també intervé per fer els acords d’acompanyament, 

i que poden anar acompanyats del pedal. També la pràctica d’arpegis amb les 

dues mans serà una bona excusa després de veure que hi ha uns començaments 

amb les notes comuns a les dues mans i que fan un arpegi de Fa Major. 

 

27-  “Parado” de Valldemossa (Bolero) 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit amb la tonalitat de Re Major, i també 

conté una part cantada juntament amb la part instrumental tan coneguda.  

b- Ritme: aquest està escrit amb els compassos de ¾  el ternari, i C (4/4) el 

binari, havent-hi doncs una mescla de ritmes, binari i ternari, encara que 

predomina el ternari i com a tal el que porta el bolero. El ritme binari el trobam 

per fer coincidir els accents o temps fort de la melodia, i per aquest motiu 

intercala el compàs 4/4 en alguns passatges de la melodia. El tempo ve donat 

amb la paraula “Moderato” i en aquest cas sense indicar la velocitat de la 
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pulsació a través del metrònom. Però es tracta d’un tempo una mica relaxat i 

tranquil. 

c- Estructura: segueix l’estructura aparentment d’un rondó, doncs podríem dir 

que té aquest esquema: a – b – a – c on a té una durada de 5 compassos, b de 3, 

i c de 8. Així podem veure com a tendria la funció de tornada i b, c serien les 

estrofes que són cantades; essent instrumental la frase a. Per interpretar tot el 

bolero, aquest segueix el següent ordre: a – b – a – c i després torna a repetir al 

segon a i per acabar la segona vegada ho fa amb l’acord de tònica. 

d- Dificultat: diríem que aquesta obra té una dificultat mitjana degut a les 

octaves de la mà esquerra, a la precisió del picat i després lligat a la frase a, 

així com els acords arpegiats amb les dues mans i acompanyats amb el pedal. 

e- Nivell: pels motius abans esmentats la podríem incloure al quart curs dels 

estudis de grau mitjà.  

f- Aportació didàctica: tornam tenir un bolero amb una estructura que sembla 

un rondó com ja hem comentat, alternant la frase a instrumental amb les frases 

b i c que són cantades i que actuen com estrofes. A més és un dels més 

populars de Mallorca i podríem dir de les Illes Balears. La inclusió del compàs 

binari de 4/4 és un motiu interessant per explicar als alumnes alhora d’analitzar 

la melodia, que justament per aquesta i per l’accentuació, és el motiu 

d’incloure el compàs 4/4. També el fraseig tant de la frase a com de les altres, 

sobretot per fer sentir la melodia, ens donarà l’ocasió per aplicar la tècnica 

correcta en aquest sentit, així com fer exercicis d’acords amb arpegis i una altra 

vegada exercitar les octaves a la mà esquerra. L’anàlisi harmònica ens pot 

ajudar a seguir els graus tonals de la melodia sobretot a la frase a instrumental, 

que l’autor utilitza amb cert rigor. En canvi a les altres frases que serien les 
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estrofes, tothom pot veure una melodia mesclada amb els acords per aconseguir 

una sonoritat plena i ajudada amb el pedal, a mode de l’orgue, com tantes 

vegades hem comentat. 

 

28- Bolero airós 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major.  

b- Ritme: el bolero com els altres és de ritme ternari i està escrit amb el compàs 

de ¾. El tempo ens ve donat amb la paraula “Allegro” i la velocitat del tempo 

està indicada amb el metrònom de negra a 118, el que fa un tempo viu i molt 

alegre que pràcticament podríem portar a un temps. 

c- Estructura: aquesta dansa conté 5 frases que segueixen la següent estructura: 

a – b – a – b – a on la frase a té una durada de 4 compassos i la frase b de 8 

compassos que per executar tot el bolero segueixen aquest ordre abans 

assenyalat, i per acabar, la frase b canvia la penúltima nota: en lloc de fer si – 

do’, canvia el si per la nota sol’ seguida de la tònica do’ i rematant una altra 

vegada al uníson amb les dues mans la fonamental de l’acord tònica de Do 

Major. 

d- Dificultat: aquesta obra, podem dir que pertany al grau de dificultat mitjana, 

degut sobretot al ritme molt viu i ràpid en que s’ha d’interpretar, a pesar de ser 

relativament curta. També per la complicació que hi trobam a les frases b, que 

encara que es repeteixen, l’harmonització no és igual i presenta acords 

arpegiats... 

e- Nivell: pensam que podria anar bé posar-la a tercer curs dels estudis de grau 

mitjà. 
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f- Aportació didàctica: en aquest bolero tornam trobar el picat seguit del lligat, 

que ens permetrà tornar-lo practicar, a més de la repetició de notes picades que 

ens permet el canvi de dits damunt una mateixa nota. També des del punt de 

vista tècnic tornam a veure els arpegis dels acords en diverses posicions a la mà 

esquerra, i podem aprofitar per fer-ne pràctica a les dues mans. L’anàlisi 

harmònica ens permet veure els graus tonals que segueix la frase a, encara que 

es pot veure la peculiaritat dels acords de la mà esquerra en aquesta frase com 

la nota més greu de l’acord va baixant cromàticament, el que dóna una 

harmonia innovadora en aquesta melodia acompanyada, doncs la mà dreta 

solament porta la línia melòdica. A la frase b, podem dir que hi ha una 

modulació cap al relatiu menor de la tonalitat de tot el bolero que és el Do 

Major, i que per tant va cap a la tonalitat de La menor però momentàniament, i 

que quan acaba aquesta frase b  per tornar a la frase a, lògicament ha tornat a 

modular cap a la tonalitat inicial de Do Major. La repetició de les dues frases a, 

tenen la mateixa harmonització que seria la de melodia acompanyada amb els 

graus tonals com ja hem comentat, en canvi la repetició de les frases b, no és 

igual, i les dues vegades que trobam aquesta frase, hi trobam diferent 

harmonització amb diferents dibuixos harmònics com els arpegis en els acords. 

 

29-  Bolero de l’amor 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Si bemoll Major. 

b- Ritme: el ritme és ternari com tots els altres i està escrit amb el compàs de 

¾. El tempo ens ve indicat en dues ocasions diferents, una per a cada part de la 

peça, encara que quan torna repetir la primera part, simplement ens escriu 

“Tempo I” i l’equivalència de corxera igual a corxera. La primera porta les 
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paraules “Dolçament alegre” amb la velocitat de la pulsació del metrònom de 

negra a 76; en canvi a la segona part hi trobam l’equivalència entre la corxera 

que és igual a la corxera, i també les paraules “Mogudet, express.” i amb el 

metrònom de negra amb puntet a 52, la qual cosa vol dir que seria una mica 

més ràpid. 

c- Estructura: podem dividir la peça com hem vist en dues parts; la primera 

comprendria tres frases a – b – a’ on la primera i segona frases tenen una 

durada de 6 compassos, i la frase a’ solament té 3 compassos que són els 

primers 3 de la mateixa frase a. La segona part, és més llarga perquè repeteix 

dues vegades la mateixa frase i després torna a repetir la primera frase, per tant 

presenta el següent esquema: c – c’ – d – d’ – c – c’ on totes les frases tenen 

una durada de 8 compassos. Després torna venir la primera part però 

començant per la segona frase que és b i acabant amb la frase a’ que és la curta 

i acaba en l’acord de tònica Si bemoll Major. Tal com expressa l’autor, podem 

veure el mateix motiu en el bolero nº 33. 

d- Dificultat: aquest bolero el podríem catalogar entre les peces de dificultat 

alta, degut a alguns factors, entre ells a la llargària de l’obra, a la velocitat del 

bolero sobretot a la segona part que és més mogut, i també al fraseig i als 

lligats per fer aquest fraseig que obliga a les frases a i a’ a lligar les notes de 

dues en dues, mentre la mà esquera fa notes dobles picant-les. També a la frase 

b, els acords amb les dues mans amb el baix amb notes llargues aguantades pel 

pedal mentre la mà esquerra ha de tocar desprès l’acord arpegiat i fent una 

segona veu en semicorxeres amb la mà dreta, a més de fer sentir la línia 

melòdica sobretot a les frases c i d i els salts en els baixos de la mà esquerra per 
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poder fer llavors els acords més distants i que sense l’ajuda del pedal no seria 

possible.  

e- Nivell: així doncs, essent d’una dificultat alta, podem situar aquest bolero al 

cinquè curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: aquest bolero ens permet d’observar la interpretació 

d’una melodia acompanyada com és la primera frase a, amb un lligat especial 

que toca les notes de dues en dues, i així ens provoca un efecte especial, 

compaginant aquest lligat de dues notes amb els lligats més amples. Seguint 

amb les qüestions tècniques, ens torna mostrar els acords fets amb la mà 

esquerra, però primer tocant el baix de l’acord i aguantant-lo amb el pedal, per 

després tocar tot l’acord (a vegades arpegiat) amb un salt de la mà, degut a 

l’extensió del propi acord i que la mà no hi arriba com és el cas de la frase d’. 

També perquè després la mà esquerra fa una segona veu a la melodia com és el 

cas a la frase b. Respecte a l’anàlisi harmònica podem dir que a la frase a hi 

trobam una harmonització d’una melodia acompanyada que segueix els graus 

tonals començant amb la tònica de Si bemoll Major que és la tonalitat de tota 

l’obra. A la frase b, hi ha una modulació cap a la tonalitat de Sol menor, encara 

que predomina la dominant d’aquest que és Re Major i que ens l’introdueix 

dues notes de la mà dreta que representen el Sol menor. Després torna anar cap 

al Si bemoll Major de la frase a’ passant per la dominant de Fa (Do Major) i 

després el propi Fa Major que ja és la dominant de Si bemoll Major. L’altra 

modulació cap a Sol menor la trobam a les frases c – c’ - d i d’. 

 

30-  Bolero de s’Hort d’En Boira 
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a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Re Major, encara 

que hi trobam la segona part enmig que canvia per complet aquesta tonalitat i 

estaria en la tonalitat de Fa Major, a pesar de que al final d’aquesta part torna 

anar cap al Re Major. 

b- Ritme: aquesta dansa està escrita amb el compàs de ¾ i el tempo ens ve 

indicat amb les paraules “Allegro moderato”, sense especificar amb precisió la 

velocitat de la pulsació amb el metrònom. 

c- Estructura: podem dividir aquest bolero en dues parts, essent la primera 

d’una sola frase de 4 compassos que anomenarem a. La segona part estaria 

formada per una frase de 10 compassos que designarem amb la lletra b. És 

necessari observar que aquests 10 compassos estarien formats en dos grups de 

5 compassos cada un i el segon grup comença igual que el primer, és a dir que 

podríem subdividir la frase b en dues semifrases. Així doncs l’ordre 

d’interpretació del bolero seria: a – b i Da Capo per acabar amb l’acord de 

tònica Re. 

d- Dificultat: podem considerar aquesta peça de dificultat baixa, perquè entre 

altres causes, la durada de tot el bolero és molt curta, i en tot cas hi ha una 

repetició del mateix tornant Da Capo. Per una altra part les posicions dels 

acords a la frase b, encara que hi participen les dues mans, no és massa 

complexa.  

e- Nivell: pels motius abans esmentats la situaríem al segon curs dels estudis de 

grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: és una obra relativament curta però molt incisiva en els 

acords de tònica i dominant en la frase a i que ens presenta un canvi de tonalitat 

dràstic a la segona part que la forma la frase b i que ha passat al final de la 
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frase a que ha acabat en l’acord de tònica que és Re Major, a l’acord de 

dominant (Do Major) de la nova tonalitat que és Fa Major i després amb petites 

modulacions passarà per Sol menor, per tornar anar a Fa Major i a través de la 

dominant de Re (La Major) tornar anar a la frase a que ja és la tonalitat de Re 

Major com hem vist. Des del punt de vista harmònic, ens pot ajudar a tornar 

insistir en canvis de tonalitats, modulacions... Tècnicament no ofereix moltes 

dificultats, tan sols els picats a les dues mans a la frase a que és uníson també a 

les dues mans; i una certa complicació a la frase b per fer sentir la melodia que 

està a la mà dreta però que aquesta també porta notes dels acords que 

configuren tot el procés harmònic.  

 

31-  Bolero vell 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Sol Major. 

b- Ritme: el ritme és ternari i està escrit amb el compàs de ¾ i el tempo ens ve 

indicat amb la paraula “Allegretto”, sense haver-hi cap referència a la velocitat 

de la pulsació a través del metrònom. 

c- Estructura: podem dividir aquesta peça en dues parts on la primera part 

estaria formada per dues frases de 4 compassos que anomenarem a – a’. La 

segona part també tendria dues frases de 4 compassos que podríem anomenar b 

– c perquè encara que c comença igual que b, la frase c, en el segon compàs ja 

es distancia totalment de la imitació de b. No així en la primera part, on a’ tan 

sols divergeix a partir del tercer compàs de la frase a. Hem de dir que a la frase 

c, s’hi afegeix al mateix compàs d’acabada de c un allargament de la frase 

perquè passa de la tonalitat de Si bemoll Major a la tonalitat de Sol Major que 

és la tonalitat de tota la peça. Així l’ordre d’interpretació seria: a – a’ – b – c i 
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torna a la frase a’ fins acabar a la frase c afegint un compàs per la cadència 

final acabada lògicament en Sol Major.  

d- Dificultat: podem situar aquesta obra dins les de dificultat baixa, a pesar del 

canvi de tonalitat indicat a la partitura, que passa de Sol Major a Si bemoll 

Major; però l’extensió de la peça és curta, encara que es repeteix pràcticament 

tota ella. 

e- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al segon  curs dels 

estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, podem utilitzar aquesta 

obra per fer pràctica dels acords tonals arpegiats a les dues mans, doncs al 

principi hi trobam ja un començament d’arpegi a la mà dreta en l’acord de 

tònica (Sol Major). Així mateix també d’una manera senzilla fer escales dels 

graus tonals en notes dobles, que també hi trobam notes dobles a la mà 

esquerra i a la mà dreta encara que siguin poques. També podem veure un 

exemple encara que sigui molt curt del balanceig que ha de fer la mà esquerra 

tot just començant la frase b, i això ens pot servir de model per iniciar l’estudi 

d’octaves alternades tant amb la mà esquerra com amb la mà dreta. Respecte a 

l’anàlisi harmònica, podem veure els graus tonals que acompanyen la melodia 

a la frase a i després la modulació cap a la tonalitat de Si bemoll Major que ja 

ve indicada a la partitura amb el canvi de tonalitat, i que després passant per la 

dominant de la tonalitat inicial (Re Major) arribam a la tònica Sol Major, 

acabant després de la repetició en aquesta tonalitat inicial. 

 

32-  Ses boleres de Menorca 
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a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Sol Major, igual que 

l’anterior, i que diu la partitura és cantat. 

b- Ritme: el ritme està escrit amb el compàs de ¾ i el tempo ens ve indicat amb 

la paraula “Andantino”. A més hi trobam per precisar encara més tot el tempo i 

la velocitat de la pulsació, la informació del metrònom amb la negra a 92. 

c- Estructura: podem dividir aquestes boleres en dues frases que es repeteixen. 

Hi trobam no obstant una altra frase molt curta que ens serveix d’introducció a 

les boleres pròpiament. Aquesta petita frase l’anomenarem a i a continuació 

comencen les altres dues frases com hem comentat. La primera frase que la 

identificarem com b, es repeteix fins a 4 vegades, continuant amb la darrera 

frase c que es repeteix 2 vegades. La primera frase, a la segona vegada que es 

repeteix, l’allarga en el mateix compàs que acaba a través d’un arpegi melòdic 

per tornar cantar la mateixa frase una altra vegada. Així l’ordre quedaria de la 

següent manera: a (introducció) – b – b – b – b – c – c i torna anar Da Capo 

directament a la primera b fins arribar a la darrera c i acabar amb l’acord de 

tònica de Sol Major. 

d- Dificultat: la dificultat d’aquesta obra la consideraríem mitjana, perquè hi 

trobam algunes octaves a la mà esquerra, notes dobles a la mà dreta, dues veus 

a la melodia utilitzant les dues mans, els acords de la mà dreta juntament amb 

les octaves comentades de la mà esquerra, i també la novetat de trobar la línia 

melòdica de la dansa a la mà esquerra, portant-la sola i deixant 

l’acompanyament a la mà dreta a la darrera frase c (la segona repetició). 

e- Nivell: aniria bé incorporar-la al tercer curs dels estudis de grau mitjà pel 

que s’ha explicat al nivell de dificultat. 
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f- Aportació didàctica: és una dansa molt interessant, perquè a pesar de les 

repeticions (fins a 4 vegades repeteix la primera frase i 2 vegades la segona 

frase) l’harmonització que en fa l’autor no deixa lloc a cap monotonia. Des del 

punt de vista tècnic podem aprofitar aquesta peça per veure les notes dobles 

que hi ha a la mà dreta a les darreres repeticions de la frase b, a més de les 

octaves que també hi trobam en aquestes repeticions i que ens obliguen a la 

utilització del pedal. El fet de portar la melodia la mà esquerra a la segona 

repetició de la frase c, i ser acompanyada amb la mà dreta, també ens pot servir 

per precisar el tipus d’articulació que ha de fer la mà esquerra i el pes en els 

acords que ha de tenir la mà dreta per poder deixar sentir aquest segon tema de 

la dansa. L’harmonització de tota l’obra és variada com hem dit abans, i 

comença amb la introducció que acaba en la dominant de la tonalitat principal 

Sol Major. Encara que siguin totes elles diferents, les 4 repeticions de la frase 

b, segueixen els graus tonals però cada vegada complicant-les més amb un estil 

contrapuntístic i afegint després les octaves de la mà esquerra amb les notes 

dobles i els acords també a la mà dreta. I a la segona frase, ens apareix una 

petita modulació de pas que va del Sol Major al La menor a través de la 

dominant d’aquest darrer acord per tornar acabar la frase amb el Sol Major que 

és la tonalitat principal. 

 

33-  Boleros nous 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Re Major. 

b- Ritme: aquest bolero té el ritme ternari igual que els altres boleros i està 

escrit amb el compàs de ¾. El tempo ens ve indicat amb les paraules 



361 
 

“Moderato con gioia” sense informació de la velocitat de la pulsació amb el 

metrònom. 

c- Estructura: podem dir que aquesta dansa consta de dues frases que es van 

repetint. Així comença amb una introducció que podem anomenar a i que dura 

2 compassos. Segueix la primera frase b, que té una durada de 7 compassos i 

després segueix l’altra frase c, que té una durada de 5 compassos. L’ordre del 

bolero quedaria d’aquesta manera: a – b – c – b – c – b’ i torna Da Capo sense 

la introducció fins finalitzar amb la frase b’ que és més curta i solament té els 

primers 4 compassos de b, per això li hem posat b’. Aquesta darrera frase b’ 

per acabar, canvia el darrer compàs per fer la cadència final en la tònica de Re 

Major. Tal com diu l’autor, la primera part és igual que el Bolero de l’amor 

(29) quant al motiu temàtic. 

d- Dificultat: les diverses posicions de la mà dreta amb notes repetides i a la 

repetició de la frase c, on també aquesta mà participa en l’harmonització de la 

melodia, a més de les octaves de mà esquerra, ens indiquen que podríem 

considerar aquesta dansa de dificultat mitjana. 

e- Nivell: per la dificultat abans comentada, col·locaríem aquest bolero en el 

quart curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: la repetició de les notes i les diverses posicions sobretot 

de la mà dreta, fan que en facem exercici de tot això en diverses tonalitats i 

escales. També les octaves de la mà esquerra, les podem aprofitar per fer-ne 

pràctica, i a mes alternant les notes en les octaves aplicant el balanceig de la 

mà. Això pel que fa a la tècnica, però a més l’harmonització que en fa l’autor 

da la dansa, ens pot ajudar a fer una bona anàlisi harmònica seguint els acords 

tonals sobretot a la primera frase b. A la primera frase c, podem veure una 
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petita modulació cap al relatiu de la tonalitat de l’obra Re Major, i per tant va 

cap al Si menor (relatiu menor) a través de la seva dominant (Fa # Major), i 

després tornarà cap a Re Major a la frase b, passant per la dominant de La 

Major (Mi Major), i per la dominant de Re Major (La Major).  Les altres 

repeticions de les frases b, c i b’ encara que segueixen els acords tonals, 

inclouen moltes substitucions d’aquests acords i per tant ens donen la sensació 

de falses petites modulacions, creant una riquesa harmònica que es va repetint 

a totes les altres danses. 

 

34-  Bolero “de València he vingut” 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major. Tal com 

veiem a la partitura, hi ha una part cantada alternant amb una altra part 

instrumental. 

b- Ritme: el bolero està pertany com els altres al ritme ternari i està escrit amb 

el compàs de ¾. El tempo ens ve indicat amb les paraules “Animat i graciós”, 

sense cap informació més precisa sobre la velocitat de la pulsació a través del 

metrònom. 

c- Estructura: pràcticament podríem dir que aquesta dansa té 4 frases de 

diferents compassos. Així comença amb la primera frase instrumental que 

anomenarem a, i té una durada de 4 compassos, encara que al darrer, ja és el 

començament de la segona frase cantada i que identificarem amb la lletra b, 

que té una durada de 5 compassos. Continua amb la tercera frase que 

anomenarem c, i consta de 2 compassos més 2 compassos (es repeteixen) i 

torna ser instrumental. La quarta frase que la identificarem amb la lletra d, té 

una durada de 6 compassos i és cantada. Quan acaba aquesta quarta frase 
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cantada, hi trobam un compàs de transició que podem anomenar e i que és 

instrumental per tornar donar pas a la frase b’ (perquè el primer compàs té una 

certa variant) i que és cantada. D’aquesta manera podem dir que aquesta dansa 

segueix el següent ordre: a – b – c – d – (e) – b’ i torna anar Da Capo repetint 

tota la peça fins acabar. 

d- Dificultat: les notes dobles tant de la mà esquerra com de la mà dreta, són ja 

un motiu de dificultat alhora d’aconseguir tocar amb precisió aquests 

passatges; però també hi trobam de bell nou una sèrie d’octaves a la mà 

esquerra. Per tots aquests motius podem dir que aquest bolero té una dificultat 

mitjana. 

e- Nivell: el nivell al qual aniria destinada aquesta obra seria el de primer curs 

dels estudis de grau mitjà, segons la nostra opinió. 

f- Aportació didàctica: L’autor posa la digitació a quasi tots els passatges 

complexes ja sigui per notes dobles, escales, grups de notes... per facilitar-ne 

l’execució. Per això podem aprofitar les notes dobles una altra vegada tant a la 

mà esquerra com a la mà dreta per fer-ne pràctica i també en altres tonalitats 

així com les octaves de la mà esquerra que van acompanyades del pedal. 

Respecte a l’harmonització, ens pot ajudar a analitzar els graus tonals que 

acompanyen la línia melòdica de la dansa, i observar com podem interpretar 

una melodia amb una segona veu paral·lela per terceres i que ens serveix com a 

model. També l’anàlisi d’acords modulants, com els que trobam a la frase b al 

tercer compàs entre Do Major que és la tonalitat de tota la peça i Fa Major. 

També a la frase c hi trobam passatges modulants, doncs començant amb 

l’acord de Do Major passa a la dominant però en menor (Fa menor) i passant 

pel Do menor torna anar a la dominant de Do Major (Sol Major) i tornar a 
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l’acord de tònica. Posteriorment acaba la frase amb l’acord de dominant Sol 

Major havent-hi passat amb la dominant d’aquest (Re Major). L’autor no 

repeteix cap frase igual seguint el costum i l’estil personal seu d’harmonitzar. 

A més solament a la primera frase a, podríem dir que es tracta d’una melodia 

acompanyada, perquè totes les altres frases necessiten de les dues mans per fer-

ne l’harmonització, i segueix el mateix estil altres vegades comentat de treure 

la màxima sonoritat plena com si fos un orgue, i convertint el piano amb aquest 

instrument. 

 

35-  Bolero de Sant Pere 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Si menor, i també 

alterna parts cantades amb d’altres instrumentals. 

b- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de ¾. El tempo el 

trobam escrit amb la paraula “Allegretto” i la velocitat de la pulsació ens ve 

indicada a través del metrònom de negra a 105, i per tant es tracta d’un tempo 

lleuger.  

c- Estructura: aquesta dansa la podem estructurar amb tres frases que es van 

repetint. Així la primera frase que anomenarem a, tendria en realitat 2 

compassos (el compàs d’arribada seria la primera nota del primer compàs), 

perquè n’hi afegeix un per poder acabar la cadència que serveix d’introducció i 

dóna entrada al cant de la segona frase que és b, i que dura 4 compassos. 

Després torna venir a amb 2 compassos, i a continuació la tercera frase c, que 

té una durada de 10 compassos, essent els dos darrers una còpia dels dos 

darrers compassos de la frase b. L’ordre de tota la dansa quedaria de la següent 
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manera: a – b – a – c – a – c – c tenint en conte que a la darrera frase cantada 

que és c, aquesta canvia el penúltim compàs per fer la cadència final. 

d- Dificultat: hi trobam passatges una mica complicats durant tota l’obra, 

sobretot pel que fa a la melodia per sextes i interpretada amb les dues mans, per 

tant implica una bona precisió d’execució, a més de les octaves de la mà 

esquerra i que en algun moment també la mà dreta utilitza per enfortir la línia 

melòdica. Per tant diríem que pertany a una dificultat mitjana. 

e- Nivell: segons la dificultat abans esmentada, consideram que aquest bolero 

aniria al quart curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: tornam trobar una melodia per terceres invertides, és a 

dir per sextes que en aquest cas es toquen amb les dues mans, i això implica 

una bona tècnica d’interpretació, sobretot perquè algunes vegades la mà 

esquerra ha de saltar deixant el baix d’un acord per anar a tocar la segona veu 

de la melodia. Les octaves tant de mà dreta com de mà esquerra i ajudades pel 

pedal també ens serviran d’exercici. Pel que fa a l’harmonització, podríem dir 

que tan sols la frase a que fa la melodia per sextes amb les dues mans i d’una 

manera molt simple, les altres frases tenen una harmonia mès plena amb els 

acords que depenen de les dues mans i que ens donen una sonoritat molt plena, 

i amb la dificultat que suposa això per deixar sentir la línia melòdica del 

bolero. L’obra segueix els graus tonals en general i solament a la frase c, 

podríem dir que passa a la tonalitat de Re Major que seria el relatiu major de Si 

menor i que després a partir del setè compàs torna anar cap a Si menor (la 

tonalitat de tota la peça). A la darrera repetició de c, aquest pas de Si menor a 

Re Major i vic eversa està farcit d’acords amb molta força, posant-hi octaves a 

la mà esquerra i doblant la melodia amb la mà dreta... aconseguint una gran 
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sonoritat, igual que a moltes altres peces com ja hem comentat i definint un 

estil d’harmonització. 

 

36-  Bolero de s’escandalari (“Parado” de Selva) 

a- Transcripció: aquest bolero està escrit en la tonalitat de Mi bemoll Major, i 

també alterna les frases cantades amb les frases instrumentals. 

b- Ritme: aquest és ternari com ja hem vist a tots els boleros i està escrit amb el 

compàs de ¾. El tempo ens ve indicat amb la paraula “Mosso” i la velocitat de 

la pulsació és la referència del metrònom amb la negra a 108. 

c- Estructura: podem dividir aquesta dansa en tres frases que es repeteixen i 

van alternant la part cantada amb la part instrumental. La primera frase que 

anomenarem a, té una durada de 5 compassos perquè el que fa 6 ja comença la 

frase b i a més la primera nota seria el començament del primer compàs. La 

segona frase b, té una durada de 3 compassos  i la tercera frase que 

identificarem amb la lletra c, té una durada de 9 compassos. L’ordre del bolero 

seguiria el següent esquema: a – b – a – c – a – c – a. Les frases b i c són 

cantades, essent instrumental la frase a. 

d- Dificultat: tornam trobar la dificultat de les octaves alternades les notes de 

l’octava amb semicorxeres a la mà dreta i també octaves fixes a la mà esquerra. 

A més també hi ha un petit contrapunt a la frase c amb la mà esquerra i també 

els acords que comencen amb el baix que s’ha d’aguantar i la mà ha de saltar 

per tocar pròpiament l’acord. També els acords arpegiats de la mà esquerra 

ajuden a crear una certa dificultat. Per això pensam que la dificultat és mitjana. 

e- Nivell: segons la dificultat abans comentada, podríem posar aquest bolero al 

quart curs dels estudis de grau mitjà. 
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f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, hi tornam trobar les octaves 

amb el balanceig de la mà dreta (octaves alternant les notes) i també les fixes a 

la mà esquerra, a més dels acords amb el baix (amb octava) que s’ha 

d’aguantar amb el pedal i després tocar el resta de l’acord. Tot això ens serveix 

per fer pràctica d’escales d’octaves alternades i fixes a les dues mans, i també 

d’acords amb les dues mans pujant i baixant cromàticament. L’harmonització 

també ens ajuda a veure distints acords (acords estranys a la tonalitat de l’obra 

que és Mi bemoll Major)  que supleixen els acords tonals, com és el cas de la 

primera frase a, que a la segona repetició no col·loca els mateixos acords en la 

seva harmonització. Les frases a i b ens servirien com a exemple de melodia 

acompanyada, en canvi  la frase c persegueix els acords plens amb les dues 

mans i que en aquesta frase, passa de Mi bemoll Major al seu relatiu menor Do 

menor, per tornar després cap a Mi bemoll Major quan torna a la frase a.  

 

E- COPEOS 

37-  Copeo matancer 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Re Major i sol ser 

cantada. 

b- Ritme: els ritmes dels copeos són ternaris, i aquest està escrit amb el compàs 

3/8; el que passa és que la primera part més tranquil·la i té el ritme binari que 

està representat pel compàs 2/4. A més d’haver-hi dues parts, la del ritme 

binari i la del ternari, també hi ha una introducció amb el tempo que diu 

“Lento”, la primera part indica un tempo tranquil i per això hi trobam la 

paraula “Moderato” i en aquesta part comença el cant. Hi trobam la velocitat de 

la pulsació expressada amb el metrònom de negra a 66. La segona part que és 
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pròpiament el copeo (perquè està en ritme ternari), ens indica un tempo que 

està expressat amb la paraula “Vivace” i la velocitat ens ve donada amb el 

metrònom de negra a 118, que fa referència als dos darrers compassos de la 

primera part amb ritme binari, per aquest motiu vol dir que de sobte s’accelera 

per donar pas a la segona part que és molt moguda. Per això quan comença la 

segona part hi ha la paraula “Vivace” amb la correspondència de corxera és 

igual a corxera. D’aquesta manera ens dóna a entendre que aquesta segona part 

és molt ràpida i si deduïm del metrònom que ens indica la negra a 118, la 

corxera del “Vivace” correspondria a 236. 

c- Estructura: aquesta dansa com hem vist té dues parts, la del ritme binari que 

és la primera part i la segona part que és el copeo amb el ritme ternari. A més 

hi ha la introducció abans de la primera part amb el mateix compàs 2/4. Així la 

introducció té una durada de 6 compassos, i la primera part està formada per 

dues frases a i b. La primera frase conté 8 compassos, i la segona en té 5, doncs 

encara que acaba al que fa 6, aquest ja està en 3/8 i és el primer del copeo. La 

segona part també té dues frases c i d, i totes dues tenen 8 compassos cada una. 

L’ordre de la dansa seria: introducció – a – a – b – c – d i després torna a 

repetir la segona part, i a la segona volta va Da Capo sense la introducció fins 

acabar tota la dans afegint tres compassos amb una coda final. 

d- Dificultat: la dificultat d’aquesta obra és baixa. El motiu de que sigui de 

dificultat baixa, el trobam en que el tempo en general és tranquil a la primera 

part, encara que a la segona sigui més lleuger i viu; perquè a la segona part no 

hi aquells acords tan plens i farcits de notes, sinó que va fent els acords amb les 

dues mans, però molt més simples.  
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e- Nivell: per la dificultat abans exposada, podríem proposar aquesta dansa pel 

nivell de segon curs dels estudis de grau mitjà, encara que també es podria 

situar dins el tercer curs. 

f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, tot el que trobam en aquest 

copeo, ja ho hem  vist anteriorment, i a més les dificultats tècniques són 

mínimes. Per tant podem aprofitar per fer algunes escales de la tonalitat 

principal de Re Major, però també de les tonalitats veïnes i de les menors 

començant pel relatiu menor de la tonalitat de l’obra. També podem aprofitar 

de fer pràctica del trino, ja que en trobam un a la introducció, a més dels acords 

amb el pedal... i els acords arpegiats amb les dues mans. Respecte a l’anàlisi 

harmònica, podem veure els acords estranys als graus tonals que utilitza per 

substituir aquests quan s’acompanya la melodia a la primera part; en canvi a la 

segona part, la frase c segueix els graus tonals i la d (la darrera) té una petita 

modulació (si  aquest canvi tan curt el podem anomenar com a tal) cap a la 

dominant Sol Major, que desprès utilitza la dominant de La Major, per passar 

per aquest acord i essent quest la dominant de Re, acabar en la tònica Re 

Major. 

 

38-  Copeo “Gallet jove” 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Re Major i també 

hi ha una part cantada.  

b- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de ¾ i el tempo ens ve 

indicat amb la paraula “Vivo”, sense haver-hi cap indicació que faci referència 

al metrònom, i per tant a la velocitat de la pulsació.  
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c- Estructura: podríem dividir aquest copeo en 4 frases, tenint les quatre una 

durada de 8 compassos. Per tant la primera frase que anomenarem a, que com 

hem dit també té una durada de 8 compassos, porta un compàs més abans de 

començar la frase i que serviria d’introducció cap aquesta frase a. Així l’ordre 

de la dansa seria: a (4 més 4 compassos, doncs els 4 darrers són iguals als 4 

primers)  – b (4 compassos més 4 compassos que aquests darrers tenen el 

començament igual als 4 primers) – c i torna anar Da Capo directament a la 

frase a i segueix b – c i com a segona passa a la frase d que tal com està escrit 

és una Coda.  

d- Dificultat: també aquesta dansa té una dificultat baixa, en part degut a la 

durada de l’obra, que és curteta; i també a la simplicitat de tota la peça. Així hi 

tot, hi ha petites dificultats alhora d’interpretar els acords encadenats que hi 

trobam a les frases a i sobretot b per part de la mà esquerra, i pel que fa a la mà 

dreta, la frase c.  

e- Nivell: per la baixa dificultat que hem citat abans, podríem posar aquesta 

dansa al segon curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: el mateix que hem dit de la dansa anterior, també ho 

podem aplicar en aquesta. Per tant podem observar que no ens aporta res de 

bell nou, i des del punt de vista tècnic poder aprofitar per repassar acords 

encadenats amb les dues mans, escales, notes dobles (n’hi ha algunes a la frase 

d que és la Coda)... i el pedal aplicat als acords. L’harmonització també és 

relativament senzilla seguint els graus tonals i afegint i canviant-ne alguns. 

 

39-  Copeo de Sineu 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Fa Major. 
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b- Ritme: pertany al ritme ternari com els copeos i està escrit amb el compàs de 

¾. El tempo ens ve donat amb la paraula “Allegro”, i en aquest cas també se’ns 

informa de la velocitat de la pulsació amb el metrònom de blanca amb puntet a 

60, on el mateix autor també hi afegeix “in uno” que com sabem vol dir que 

degut a la rapidesa del tempo podem portar el compàs a un temps. 

c- Estructura: podem dividir la dansa en 4 frases, a més de la introducció. 

Aquesta, té una durada de 4 compassos, essent aquest darrer el primer de la 

frase primera que anomenarem a. Hem de dir que també el mateix autor 

divideix l’obra en tres parts, on a la primera hi hauria la frase a, a la segona 

part hi hauria les frases b i c, i a la tercera hi hauria la frase d que es repeteix, a 

més al final hi afegeix una petita coda de 4 compassos més per acabar amb la 

tònica Fa. Per tant l’ordre que segueix l’obra és el següent: Introducció (4 c.) – 

a – b – c – d – d i després torna anar Da Capo a la frase a, i torna a fer tota la 

dansa i com a segona vegada hi afegeix la coda final de 4 compassos. Podem 

veure com totes les frases són de 8 compassos. També podem veure com a la 

frase a, es repeteixen els 4 primers compassos amb els 4 darrers. Això succeeix 

a altres frases, la qual cosa indica que si subdividim tota la dansa amb 

semifrases(4 compassos) i amb frases (que representarem en lletres 

majúscules), ens quedaria d’aquesta manera: Introducció – A (a – a) – B (b – 

b’) – C (c – c’) – D (d – c’) – D i després la coda per acabar. 

d- Dificultat: podem classificar aquesta obra dins la categoria de dificultat 

baixa, per la senzillesa de l’harmonització, a pesar d’acords de pas per 

encadenar les semifrases, i la successió d’alguns acords a la mà esquerra, a més 

de la coda final amb algunes octaves. 
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e- Nivell: per la dificultat abans comentada, aniria bé posar aquesta dansa en el 

segon curs dels estudis de grau mitjà.  

f- Aportació didàctica: seguint els comentaris de les dues danses anteriors, 

també direm que per la seva senzillesa, no aporta res nou des del punt de vista 

tècnic, i per això ens pot servir per repassar l’escala de la tonalitat en que està 

l’obra (Fa Major) i el seu relatiu menor, a més de les tonalitats veïnes. També 

per les octaves ajudades amb el pedal que hi trobam a la coda final i que podem 

practicar fent escales també en altres tonalitats. Harmònicament també podem 

analitzar els graus tonals que en general el compositor segueix, i que dins el 

seu estil substitueix per altres acords donant-li aquest caire modernista. 

 

40-  Copeo de muntanya 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Re Major, essent 

un copeo totalment cantat amb acompanyament instrumental.   

b- Ritme: aquesta obra pertany al ritme ternari i està escrit amb el compàs de 

¾. El tempo ens ve indicat amb la paraula “Allegro” i la velocitat de la 

pulsació ens la dona el metrònom de blanca amb puntet a 62, i l’autor hi 

afegeix “in uno” que ens torna dir que el compàs es porta a un temps per la 

seva rapidesa del seu tempo. 

c- Estructura: podem dividir el copeo en dues parts, on a la primera part hi 

trobam a més de la introducció, dues frases que citarem amb lletres majúscules 

per subdividir-les en semifrases després. La primera frase quedaria així: A (a – 

a ), essent cada semifrase de 4 compassos; i la segona frase B (b – b’).  A la 

segona part hi trobam dues frases més: C i D. Les frases tenen semifrases amb 

4 compassos de durada i segueixen el següent esquema: C (c – d) i es torna a 



373 
 

repetir C, i segueix D (e – f), i es torna a repetir D’ (e – f’ – f). Per tant tot 

l’ordre ens quedaria així: Introducció (4 c.) A (a – a) – B (b – b’) – C (c – d) – 

C (c – d) – D (e – f) – D’ (e – f’ – f) i torna Da Capo sense la introducció, i per 

acabar hi afegeix dos compassos per la cadència final que acaba en l’acord de 

tònica de la tonalitat que és Re Major. S’ha de dir que es repeteix cada vegada 

la primera part (frases A i B).  

d- Dificultat: pensam que aquest copeo tendria una dificultat mitjana, que 

queda justificada per la velocitat de la pulsació, i també per les octaves i arpegi 

final de la mà esquerra, a més del diàleg entre mà esquerra i dreta per introduir 

la frase d. 

e- Nivell: essent de dificultat mitjana, podem situar aquesta peça al tercer curs 

dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: semblant a les anteriors danses, aquesta ens aporta 

també poques novetats, per la qual cosa podem aprofitar així mateix, per 

repassar successió d’acords tonals (en aquest cas Re Major, Sol Major i La 

Major) i transportats a altres tonalitats, també per la pràctica de les octaves que 

en tenim a les frases c i alguna a la d, a més de l’arpegi final que ens pot servir 

per repassar-los. L’harmonització que fa el compositor també segueix els graus 

tonals però amb alguna petita modulació, com el cas de la frase a, on quan hi 

escau bé la subdominant del Re Major (tonalitat de l’obra) que és Sol Major, hi 

posa la dominant del Fa# menor que és Do# Major, per anar cap al Fa# menor 

d’una manera momentània, i tornar cap a la tònica en el desenllaç de la frase. 

Això ho torna fer també a la frase c. Per evitar la monotonia, les repeticions no 

tenen la mateixa estructura harmònica des del punt de vista dels acords que van 

substituint als tonals. 
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41-  FUGA sobre el mateix tema 

a- Transcripció: aquesta fuga està escrita amb la mateixa tonalitat que el copeo 

del qual porta el tema de la fuga, és a dir del “Copeo de muntanya”. Hem de dir 

que essent una obra original del compositor no hi ha perquè parlar de 

transcripció, però com prové el tema del copeo anterior, sí que el compositor 

ha mantingut la mateixa tonalitat que el copeo. 

b- Ritme: el ritme que segueix l’autor en la seva composició que ell mateix la 

titula “Fuga”, és el mateix de la qual n’extreu el tema de la fuga, i per tant és 

ternari, i escrit amb el compàs ¾ igual que el copeo. El tempo ens l’indica amb 

les paraules “Allegro moderato” i també la velocitat de la pulsació amb el 

metrònom de negra a 112, per la qual cosa deduïm que la velocitat és inferior a 

la del copeo. D’aquesta manera es pot assaborir molt millor tota l’harmonia del 

contrapunt de la fuga, cosa molt lògica. 

c- Estructura: la fuga té el subjecte  que és el tema del començament del copeo 

(els tres primers compassos) completant-lo  fins a 8 compassos i en Re Major. 

A continuació la resposta entre al 8è compàs del subjecte i a una quinta 

d’aquest (és a dir en la dominant de la tonalitat de la fuga (La Major); després 

es torna a repetir el mateix ordre, és a dir que torna entrar el subjecte en Re i la 

resposta en La, per després continuar amb imitacions del tema i entrant en lo 

que anomena episodis o “divertimentos” fent petites modulacions i constants 

cap a diverses tonalitats moltes vegades en forma de progressions fins acabar 

en la dominant de Si menor (Fa# Major), que és el relatiu menor de la tonalitat 

de la fuga que és Re Major. Aleshores comença una altra vegada  el subjecte 

igual que el primer però transportat una tercera menor inferior, és a dir 

començant amb la nota si de la tonalitat de Si menor; i la resposta serà en la 
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dominant del Si menor que és la tonalitat de Fa# Major, tornant una altra 

vegada els episodis per tornar una altra vegada al subjecte inicial en Re i la 

resposta en La i ja al final entrarà l’”stretto” on entra el subjecte i la resposta en 

diverses alçades i d’una manera continuada. 

d- Dificultat: el contrapunt de per sí ja és difícil i aquest cas no és diferent als 

altres, a més hi trobam tota classe d’acords i modulacions, el que dificulta la 

lectura a més de la part tècnica de digitació  d’alteracions i escales diverses, 

sense oblidar les octaves de la mà esquerra, trinos, lligats, els acords de la mà 

dreta, el pedal... per tot això podem dir que la dificultat és alta. 

e- Nivell: per tant aquesta obra aniria destinada al cinquè o sisè curs dels 

estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: aquesta obra forma part de les formes musicals més 

completes que l’home ha creat, i per tant sempre és un aprenentatge des de tots 

els punts de vista. Així tècnicament, podem deduir les escales del mateixos 

subjectes i respostes en les diverses tonalitats que ja els hi trobam, a més 

d’acords tríada a les dues mans, i també les octaves ambdues mans i que ens 

permetran de fer-ne pràctica i a diverses tonalitats. L’anàlisi harmònic i 

estructural de la fuga ens serveix per explicar aquesta gran forma musical des 

de els dos punts de vista: harmònic i estructura. 

 

F- DIVERSES 

42-  Sant Antoni de Viana 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Re Major i alterna 

parts cantades amb parts instrumentals. 
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b- Estructura: hi trobam dues parts ben definides pel que hem dit abans, una 

part instrumental amb dues frases de 8 compassos i una segona part cantada 

que té quatre frases de diferents durades. Així diríem que la primera part consta 

d’una introducció més dues frases que anomenarem a i b, ambdues amb 8 

compassos, però que repeteixen exactament 4 més 4 cada frase. A la segona 

part citarem les quatre frases: c, d i e tenen una durada de 6 compassos cada 

una, i la darrera frase f, en té 8. Així l’ordre de tota l’obra quedaria: introducció 

que fa l’autor de 5 compassos, i a continuació segueix el següent esquema a – b 

– c – d – e – f i torna anar Da Capo sense introducció fins acabar, després de 

repetir vàries estrofes del cant, quan hem finalitzat la primera part (és a dir 

quan em acabat la frase b).   

c- Ritme: aquesta dansa té el ritme ternari que el trobam escrit amb el compàs 

3/8 i el tempo ve definit amb la paraula “Allegretto” damunt la introducció, 

però quan arriba el començament pròpiament de la dansa, que és la frase a, hi 

trobam les paraules “Mosso,vivace” que ens vol dir que augment una mica la 

velocitat, encara que no hi trobam cap indicació del metrònom.  

d- Dificultat: podem dir que la dificultat és baixa, sols basta veure la senzillesa 

de l’acompanyament a la melodia (perquè exceptuant la segona part, diríem 

que es tracta d’una melodia acompanyada). I pel que fa a la segona part, 

sembla com si féssim la melodia amb una segona veu a la mà dreta i al final a 

les frases d, e i f hi trobam una espècie de resposta (contrapunt molt senzill) a 

la melodia principal. 

e- Nivell: degut a la baixa dificultat, podríem situar aquesta dansa en el segon 

curs (o tercer com a màxim) dels estudis de grau mitjà. 
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f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, ens pot servir per repassar 

els graus tonals i fer-ne pràctica dels mateixos, i a partir d’ells repassar també 

les escales, arpegis... i respecte a l’harmonització, podem també fer l’anàlisi 

dels graus tonals que l’obra els segueix quasi sempre, exceptuant sobretot a la 

frase d, on podem trobar una petita modulació de Re Major (tonalitat de tota la 

peça) que va a Mi menor a través del relatiu menor d’aquest acord, per després 

continuar amb alguns acords que supliran els tonals, per a la frase f acabar en la 

tònica. 

 

43- Ball de “ses potadetes” 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major, el que 

passa és que la darrera part està en la tonalitat de La bemoll Major.  

b- Ritme: el ritme és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El tempo ens ve 

indicat amb la paraula “Allegro” i també se’ns informa de la velocitat de la 

pulsació amb el metrònom de negra amb puntet a 50. 

c- Estructura: podem dividir-la en tres parts, on la primera constaria d’una sola 

frase de 8 compassos que anomenarem a, i que a més es repeteix. La segona 

part té també una sola frase, que anomenarem b amb una durada de 7 

compassos, que també es repeteix. La tercera i última part consta igualment 

d’una sola frase que és igual a a de la primera part, però escrita en una nova 

tonalitat: La bemoll Major. Per tant l’ordre que seguiria aquesta dansa seria: 

Introducció (2 compassos) – a – a – b – b – a’ – a’, però quan ha acabat b, hi 

trobam un compàs per acabar; doncs la primera vegada salta aquest compàs i 

continua cap a la darrera frase que hem marcat amb a’ per estar en una altra 
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tonalitat (La bemoll Major) que es repeteix i després torna Da Capo a a (sense 

la introducció) i acaba quan hem fet b, on hi trobam la paraula fi. 

d- Dificultat: podríem considerar aquest ball de dificultat mitjana, sobretot 

perquè hi ha un canvi de tonalitat, i a més en la nova tonalitat de La bemoll 

Major, la frase a passa a fer-la la mà esquerra, mentre la mà dreta executa uns 

acords que acompanyen la melodia sola de la mà esquerra. També a la frase b, 

així com la frase a, hi trobam fragments melòdics que la mà esquerra 

acompanya, però n’hi ha d’altres on la melodia, a més de portar-la la mà dreta, 

aquesta també ajuda a fer l’harmonia de tota la frase. 

e- Nivell: així doncs, podem situar aquesta obra al tercer curs dels estudis de 

grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: tècnicament no aporta res nou, però el fet del canvi de 

tonalitat ens pot servir per fer pràctica d’enllaçar acords tonals i acords de 

tonalitats veïnes, a més de fer pràctica d’escales i arpegis de les tonalitats de 

tota l’obra, utilitzant la pedalització en els baixos. Respecte a l’harmonització, 

és molt interessant veure com a la primera frase a, comença amb la 

subdominant (en menor: Fa menor) i després de passar per una sèrie d’acords 

en sèrie i modulants, arriba a la tònica de Do Major per acabar la frase. La 

segona frase b, també hi trobam la utilització d’aquest recurs harmònic amb 

diversos acords per arribar a la tònica, a més d’aconseguir més sonoritat per 

utilitzar els acords amb les dues mans. A la tercera part, quan torna a repetir la 

frase a en La bemoll Major, hi trobam una melodia acompanyada però 

canviades les mans, és a dir, que tal com hem dit abans, la melodia sola la porta 

la mà esquerra i l’acompanyament el fa la mà dreta amb successions d’acords 

seguint els graus tonals en general. 
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44-  Ball des còssil 

a- Transcripció: aquest ball està escrit en la tonalitat de Do Major. 

b- Ritme: el ritme és binari, encara que el compàs està escrit en 6/8, per tant es 

tracta d’un compàs binari de subdivisió ternària. El tempo ens ve indicat amb la 

paraula “Allegretto”, i en aquest cas no hi trobam cap altra indicació que faci 

referència a la velocitat de la pulsació. 

c- Estructura: el propi compositor divideix la dansa en tres parts: A – B i C. La 

primera part A, consta d’una sola frase de 8 compassos, que anomenarem a. La 

segona part té una frase també de 8 compassos i la designarem amb la lletra b. 

La tercera part és la més llarga i conté 3 frases, encara que solament dues són 

noves i que identificarem amb c i d. La primera frase c, és de 8 compassos i la 

segona frase d i la tercer c’ en tenen 4 cada una. La darrera frase c’ és una 

repetició dels primers 4 compassos de la frase c. Per tant l’ordre seria: Un 

acord d’introducció – a – b – c – d – c’. La frase c pertany a una melodia 

catalana, tal com cita l’autor, que correspon a la cançó titulada “Pipa treu foc”. 

d- Dificultat: podem considerar aquesta dans de dificultat baixa, perquè encara 

que la melodia, que la porta la mà dreta, tengui algunes notes que també toca la 

mà dreta, és bastant senzilla l’execució. També la frase c, solament hi ha la mà 

dreta que porta la melodia i tan sols un baix que acompanya aquesta melodia, 

però als darrers 4 compassos s’hi afegeixen els acords als baixos de la mà 

esquerra. 

e- Nivell: per la dificultat baixa que abans hem comentat, podem situar aquesta 

obra al segon curs dels estudis de grau mitjà. 
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f- Aportació didàctica: aquest ball no ens aporta res de bell nou des del punt de 

vista tècnic, i per això el podem utilitzar per repassar les escales començant per 

la tonalitat de Do Major, que és la de l’obra i que a més ja hi trobam aquesta 

escala a la frase c, i que podem fer extensibles els exercicis a les tonalitats 

veïnes. Respecte a l’anàlisi harmònica, també ens serveix per seguir els graus 

tonals a l’acompanyament de la melodia, veient els canvis dels acords que 

resulten en certa manera estranys a la tonalitat a partir sobretot de la frase b, i 

quan es repeteix la primera part de la frase c que és c’, l’harmonització canvia, 

per evitar la monotonia. 

 

45-  Ball de nevaters 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major, i és un 

ball cantat amb una sèrie d’estrofes que són seguides de la tornada amb la qual 

comença la dansa. 

b- Ritme: pertany al ritme ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El tempo 

ve indicat amb la paraula “Allegretto”, sense haver-hi cap referència del 

metrònom. 

c- Estructura: podríem dividir la dansa, tal com ja hem dit, en dues parts: 

tornada i estrofes. Així la tornada, tendria una frase a que es repeteix. L’estrofa 

tendria dues frases anomenades b amb 9 compassos i c també amb 9 

compassos. Després torna a repetir c, per anar una altra vegada a la tornada i 

repetir-la. Així, l’ordre de la dansa seria: a – a’ – b – c – c – a – a’. Hem de dir 

que els darrers 4 compassos de les frases b i c, són iguals. 

d- Dificultat: és una dansa que està harmonitzada amb un estil senzill, encara 

que la tornada després la trobam amb l’acompanyament diferent perquè els 
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acords tonals han estat substituïts per uns altres, però que a mitja frase, torna 

passar als acords tonals i acaba en l’acord de tònica. En aquest cas, és on hi 

trobam l’acompanyament mesclat amb la melodia, i per tant els acords els fans 

les dues mans, a mode de l’acompanyament organístic. Per una altra part quasi 

totes les frases porten la melodia de la mà dreta sola, amb l’acompanyament a 

la mà esquerra. Així i tot, també hi ha alguna dificultat en les octaves de la 

frase a’ quan repeteix la tornada. Per tant la dificultat d’aquesta dansa és baixa. 

e- Nivell: pel motiu abans esmentat, consideram que aquest ball pot anar al 

segon curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: degut a l’estil senzill de la seva harmonització, solament 

en podem extreure les successions dels acords de la mà esquerra a la frase c i 

també les octaves de la mà esquerra a la frase a’ quan es repeteix al final, 

cercant la sonoritat d’un acompanyament com un orgue. Respecte a l’anàlisi 

harmònica, segueix en general els graus tonals, però a la frase b, hi podem 

veure una petita modulació cap a la tonalitat relativa menor (La menor) del Do 

Major que és la tonalitat de tota l’obra.  

  

46-  Ball de Sant Joan Pelós 

a- Transcripció: aquest ball està escrit en la tonalitat de Sol Major.  

b- Ritme: aquesta dansa pertany al ritme ternari i està escrita amb el compàs de 

3/8. No hi trobam tampoc cap referència al metrònom. 

c- Estructura: per veure millor les repeticions de les frases i semifrases, hem 

dividit la dansa en semifrases de 4 compassos, quedant l’ordre d’aquesta 

manera: a – a – b – c – c – d – d – e – e’. Hem de dir que comença primer amb 

una introducció que el mateix compositor cita amb aquesta paraula. La 
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introducció té una durada de 4 compassos, essent el 4rt compàs el primer de la 

frase a. 

d- Dificultat: podem considerar que aquesta obra té una dificultat mitjana, 

degut sobretot a la rapidesa del tempo, a més de haver-hi valors més curts com 

són les semicorxeres, i complicar-se  tant l’acompanyament com la melodia 

que porta la mà dreta i que també a les semifrases e i e’ ajuda a fer els acords 

juntament amb la melodia. Aquestes dues darreres semifrases serien les més 

complexes de tota la dansa. 

e- Nivell: aquesta peça degut a la dificultat esmentada, seria pels alumnes de 

tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: encara que tampoc ens aporta cap novetat des del punt 

de vista tècnic, hi trobam notes d’ornamentació a partir de la frase d, i això ens 

permet fer-ne pràctica utilitzant diverses escales amb aquestes ornamentacions. 

Harmònicament segueix els acords tonals en l’acompanyament de la melodia 

que porta la mà dreta, i que en quasi totes les frases, exceptuant les dues 

darreres semifrases, es tractaria d’una melodia acompanyada. També canvia a 

les dues semifrases d amb una petita modulació, passant pels acords de La 

menor, que prèviament l’ha introduït la seva subdominant Re menor, per 

acabar la semifrase en dominant de La menor (Mi Major), i a la segona 

semifrase que es torna repetir, acaba en l’acord de tònica Sol Major. L’efecte 

que persegueix també a les dues semifrases finals, a més d’ajudar la mà 

esquerra a executar en algun compàs la melodia una tercera més baixa, és 

interessant perquè torna insistir en l’estil organístic. Evidentment en tots 

aquests casos, el pedal hi té una gran participació. 
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47-  Ball de Sant Salvador 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de La Major.  

b- Ritme: pertany al ritme ternari que ve escrit amb el compàs 3/8. El tempo 

està escrit amb la paraula “Allegretto”. No hi trobam tampoc cap referència al 

metrònom. 

c- Estructura: igual que l’anterior, hem dividit el ball en semifrases de 4 

compassos, i així seguiria l’ordre següent: primer hi ha una introducció que 

l’autor ens indica, i després  hi trobam a – a – b – b’ – c – b’ i llavors tornant 

Da Capo sense la introducció. I també a la vegada cada semifrase es pot dividir 

en grups de dos compassos cada semifrase que pràcticament es repeteixen 

acabant el segon grup de cada semifrase en una cadència que marcaria el final 

de la frase o semifrase. 

d- Dificultat: creiem que aquesta obra té una dificultat baixa, entre d’altres 

coses, perquè és molt breu i perquè les semifrases són senzilles i la melodia 

sola la porta la mà dreta, fent l’acompanyament al llarg de tota la dansa, la mà 

esquerra amb una successió d’acords, descansant amb un silenci al mig del 

compàs. 

e- Nivell: essent una peça de dificultat baixa, podem situar-la al segon curs dels 

estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: tècnicament sols tornam a trobar les notes 

d’ornamentació incidint sempre al mateix lloc de la melodia en la semifrase 

que es repeteix a. Per tant podem utilitzar tot això per fer-ne una altra vegada 

pràctica a través de les escales en la tonalitat de l’obra i en les veïnes. També la 

successió d’acords, ens pot ajudar per tornar a repassar les diverses posicions 

dels acords i fer-ne exercici en les diferents tonalitats. Harmònicament segueix 
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els graus tonals a l’hora de fer-ne l’harmonia, encara que a les semifrases b i b’ 

hi trobam una petita i curta modulació cap al relatiu menor (Fa# menor) de la 

tonalitat de la dansa que és La Major. Evidentment després torna anar cap a la 

tònica. 

 

48-  La filadora 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Sol Major. 

b- Ritme: el ritme d’aquesta obra és binari (és de les poques danses que trobam 

en ritme binari), i està escrit amb el compàs de 2/4. El tempo ve donat amb les 

paraules “Allegretto vivace” i la velocitat de la pulsació la marca el metrònom 

de negra a 100. 

c- Estructura: també aquesta peça la dividirem en semifrases de 4 compassos 

que també formen grups de dos compassos que són molt semblants entre ells.  

Per tant primer hi trobam una introducció, i a continuació segueix el següent 

ordre: a – a – b – b – c – c – a’ – a – b – b’ – a – a – c – c – a – a. Quan acaba la 

semifrase b’ comença una nova tonalitat de Mi bemoll Major i quan acaba amb 

a torna anar Da Capo sense la introducció i quan torna arribar al canvi de 

tonalitat al final de b’, va a la segona repetició i acaba en l’acord de  tònica de 

Sol Major.  

d- Dificultat: podem classificar aquesta dansa com a de dificultat mitjana, 

perquè en primer lloc encara que sigui molt repetitiva, les repeticions tenen 

diferent harmonització i a més es tracta d’una obra que és extensa. El canvi de 

tonalitat de Sol Major a Mi bemoll Major, també és un factor de complexitat 

tenint en compte que la melodia passa a la mà esquerra. Les octaves que hi ha a 
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la semifrase b’ i els acords extesos de la mà dreta al final de la peça, influeixen 

per augmentar aquesta dificultat.  

e- Nivell: per la dificultat abans esmentada , podríem situar aquesta obra al 

quart curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: tècnicament hi trobam les octaves esmentades a la mà 

esquerra i també els acords amb octava (extensos) a la mà dreta quan aquesta 

acompanya la melodia que porta la mà esquerra en la tonalitat de Mi bemoll 

Major. Tot això es pot servir per fer exercicis de successions d’acords en 

diverses posicions a més de les octaves i en les tonalitats de l’obra, a més de 

passar a altres tonalitats veïnes de les dues tonalitats de la peça. 

Harmònicament té una certa complicació, començant per la introducció que fa 

una petita modulació per acabar en la dominant de la tonalitat de l’obra Sol 

Major, i així comença la semifrase a amb la melodia a la mà dreta però on 

aquesta també participa en l’acompanyament amb els acords. També la mà 

esquerra fa una segona veu a la melodia per sextes descendents. Continuen les 

altres semifrases a i b dins aquest estil i canviant alguns acords dels graus 

tonals per d’altres que ens resulten estranys a la tonalitat, i que fan una 

harmonia molt enriquidora. Les semifrases c (es repeteixen) porten la melodia 

en la mà dreta, amb un acompanyament a la mà esquerra. Després es tornen a 

repetir les semifrases a’ i a on la mà dreta torna a participar en l’harmonització 

juntament amb la mà esquerra i amb substitucions als acords dels graus tonals, 

com si hi hagués permanents petites modulacions a la melodia. A la nova 

tonalitat, on la mà esquerra porta la melodia, també segueix amb certa manera 

els acords dels graus tonals. 
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49-  Ball des cambuix 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Re Major, i també hi 

trobam una part cantada.  

b- Ritme: aquest ball pertany al ritme ternari i està escrit amb el compàs 3/8. El 

tempo canvia en les parts que té l’obra. Hi ha una introducció que està indicada 

a la partitura i que ve amb la paraula “Moderato”. Després a la primera part hi 

trobam la paraula “Andantino” i amb el metrònom de corxera a 116; i a la 

segona part hi ha la paraula “Vivo” amb el metrònom de negra amb puntet a 

54. 

c- Estructura: dividirem aquesta dansa en dues parts, i cada part en semifrases 

de 4 compassos per veure millor la seva estructura, exceptuant la segona part 

on les dues darreres són frases de 8 compassos. Així primer trobam la 

introducció de 4 compassos i llavors segueix la primera part  amb el següent 

esquema: a – b – c – b – c. La segona part comença amb dos compassos que 

introdueixen la primera semifrase d, i llavors segueixen e – d – f (8 c.) – f (8 

c.). Així l’ordre del ball quedaria d’aquesta manera: Introducció – a – b – c – b 

– c – d – e – d – f – f. Després torna anar Da Capo directament a la frase a fins 

al final on hi tornam trobar la mateixa introducció finalitzant amb l’acord de 

tònica. 

d- Dificultat: la dificultat d’aquesta obra és mitjana, en primer lloc perquè es 

ràpida en el tempo, i sobretot a la segona part on per la velocitat de la pulsació 

podem portar el compàs a un temps tal com ho expressa el metrònom. A partir 

de la semifrase d, hi trobam més complicacions amb octaves a la mà esquerra i 

també a la mà dreta mentre aquesta fa la melodia. 
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e- Nivell: pel motiu abans comentat respecte a la dificultat, creiem que aquesta 

obra pot anar al tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic ens permet de tornar a 

repassar les octaves tant d ela mà dreta com de la mà esquerra, així com els 

acords arpegiats de les dues mans, i per tant fer-ne exercici en les tonalitats de 

Re Major que és la tònica i el seu relatiu menor Si menor. També amb totes les 

tonalitats veïnes. A més els baixos d’aquestes octaves també hauran d’anar 

amb l’acompanyament del pedal. L’anàlisi harmònica també és interessant, i 

així podem veure la primera semifrase a on hi trobam ja una petita modulació 

que permet passar de la tonalitat de Re Major al seu relatiu menor quan acaba 

aquesta, i que després tornarà cap a la tonalitat inicial de Re Major; però encara 

que es tornen a repetir aquestes semifrases, no n’hi trobam cap d’igual des del 

punt de vista harmònic. A la segona part, després dels dos compassos que fan 

d’introducció a aquesta, comença la melodia a la mà dreta amb els acords de 

les dues mans que resulten estranys a l’harmonia dels graus tonals que fan 

falses resolucions, encara que al final tornen acabar amb l’acord de tònica. 

 

50-  Ses quatredanses (Contradansa) 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de Do Major. 

b- Ritme: el ritme és binari i està escrit amb el compàs de 2/4. El tempo ens ve 

indicat amb la paraula “Allegro” i la velocitat de la pulsació la marca el 

metrònom amb la negra a 138, la qual cosa ens informa de la rapidesa. 

c- Estructura: podem dividir la dansa en dues parts. La primera part estaria 

formada per una sola frase que anomenarem a i consta de 8 compassos, encara 

que la frase repeteix 4 més 4 compassos. Per dir-ho d’una altra manera podríem 
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anomenar A que seria la frase de 8 compassos i que comprendria les semifrases 

a i a’ de 4 compassos cada una. La segona part la podríem anomenar B i estaria 

formada per una frase també de 8 compassos i que comprendria les semifrases 

b i b’ de 4 compassos cada una.  Per tant l’ordre de tota la peça seria: A (a – a’) 

– B (b – b’) – B (b – b’) i llavors torna anar Da Capo i acaba després d’haver 

fet la frase A. Hem de dir que també repeteix la frase A al principi. 

d- Dificultat: pensam que la dificultat és baixa, degut en part perquè és una 

dansa breu, i a més no té massa complicacions tècniques, doncs es tractaria 

d’una melodia acompanyada.  

e- Nivell: per aquest motiu diríem que la podem posar al nivell de segon curs 

dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: a pesar de no aportar res nou, podem aprofitar per 

practicar escales, doncs a la pròpia melodia ja n’hi trobam, i també el frasseig 

amb picats i lligats. Des del punt de vista harmònic, podem dir que la primera 

frase A segueix els graus tonals en l’acompanyament, i la frase B, a la primera 

semifrase entram directament a la dominant de la tonalitat de l’obra (Sol 

Major) per momentàniament quedar com la tonalitat principal i jugant amb la 

dominant de la dominant en aquest cas, i anant a altres acords, per tornar anar 

al relatiu menor de Do Major i tornar acabar la segona semifrase b’ amb una 

altra petita modulació cap a la dominant Sol Major, passant per la dominant 

d’aquesta tonalitat que és Re Major. Així tornarà repetir la frase B, acabant en 

la dominant per tornar Da Capo i acabar en la tònica Do Major. 

 

51-  Ball d’anques 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en Sol Major.  
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b- Ritme: pertany al ritme binari i ve escrita amb el compàs de 2/4. El tempo 

ens ve indicat amb la paraula “Vivace” i la velocitat de la pulsació a través del 

metrònom de negra a 132. 

c- Estructura: essent una peça molt breu, podem dividir-la en dues parts. La 

primera part estaria formada per una frase A, que també la subdividirem en 

dues semifrases de 4 compassos cada una, i així ens quedarien a i a’. La segona 

part també estaria formada per una frase B que la subdividiríem igualment en 

dues semifrases de 4 compassos i que anomenarem b i b’. Per tant l’esquema 

de la peça seria el següent: A (a – a’) – B (b – b’) – B (b – b’). Hem de dir que 

també es repeteix la frase A com a primera i després com a segona vegada fins 

al final. 

d- Dificultat: aquest ball és senzill i breu, a més no té massa complexitat i seria 

una melodia acompanyada. Per això podem dir que té una dificultat baixa.  

e- Nivell: pel motiu abans esmentat, pensam que aniria bé destinar-la al segon 

curs dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: l’interès d’aquest ball, pensam que està en la bella 

melodia i que a més és molt repetitiva i fàcil d’aprendre. Tècnicament no ens 

mostra res de nou, excepte la successió d’acords a la mà esquerra, que ens pot 

servir per repassar-los amb totes les inversions, a més de fer-ho també amb la 

mà dreta. Des del punt de vista harmònic, segueix els acords dels graus tonals a 

la primera frase A, havent-hi alguns acords de pas a més de passar 

momentàniament al relatiu menor (Mi menor) de la tonalitat de la dansa que és 

Sol Major, per anar a acabar en la dominant Re Major. A la segona part, 

continua amb la frase B que segueix igualment els graus tonals, canviant amb 

una progressió d’acords de la mà esquerra, alguns acords tonals per altres que 
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resultarien estranys a l’harmonia i acabant evidentment amb l’acord de tònica. 

Es tracta per tant d’una melodia acompanyada, portant la mà dreta la melodia 

sola. 

 

52-  “Cavalcada d’es Pla” de Sant Joan (Ciutadella).- (amb petita fuga “ad 

libitum”) 

a- Transcripció: la dansa està escrita en la tonalitat de Do Major, i la petita fuga 

que segueix, també ho fa en la mateixa tonalitat. 

b- Ritme: el ritme és binari, encara que està escrit amb el compàs de 6/8 de 

subdivisió ternària. El tempo ve marcat amb la paraula “Allegretto” i la 

velocitat de la pulsació amb el metrònom de negra amb puntet a 72. 

c- Estructura: l’estructura de la dansa que és molt breu, consta de 3 frases que 

dividirem en semifrases per poder veure millor l’esquema. Així, en primer lloc 

hi trobam una petita introducció de 2 compassos. A continuació hi trobam la 

primera frase de 4 compassos amb grups de 2 més 2 compassos que es 

repeteixen i anomenam amb la lletra a, després segueix una altra frase també de 

4 compassos que identificarem com amb la lletra b que igualment està formada 

per 2 grups de 2 compassos que es repeteixen. Més endavant trobam una altra 

frase diferent que identificarem com a c, i té 4 compassos. Finalment segueix 

una coda de 4 compassos més. Així l’ordre de tota la dansa seria el següent: 

introducció – a – b – a – c – coda. Segueix a continuació la petita fuga que 

comença amb el subjecte igual als dos primers compassos de la frase a executat 

amb la mà dreta, i entre la resposta a una quarta descendent amb la mà esquerra 

separat per una distància superior a una octava, que després d’un 

“divertimento” torna a sorgir amb la mà esquerra el subjecte amb la nota mi, i 
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la resposta amb la mà dreta a més d’una octava i en un interval de quinta 

ascendent. Segueixen els “divertimentos” amb el motiu imitatiu del subjecte 

passant per frases modulants per anar a parar a l’acord de Mi Major en una 

cadència. Així torna a reprendre el subjecte amb la mà esquerra amb la nota mi, 

i la resposta de la mà dreta però aquesta vegada a una distància d’un interval de 

quinta justa. Segueix el subjecte i la resposta més distanciada a la mà dreta amb 

una sèrie d’acords a la mà esquerra amb passatges modulants i amb una espècie 

d’stretto amb les dues mans per acabar. 

d- Dificultat: en sí la dansa no presenta massa dificultats a més de ser breu, 

però així i tot les octaves de la mà esquerra, el trino de la mà dreta per acabar i 

la velocitat de la pulsació... donen una certa complexitat a l’obra. Però el que 

encara es complica molt, és la fuga, amb el tempo ràpid abans comentat amb 

les entrades del subjecte i la resposta, i els passatges contrapuntístics i 

modulants, el pedal... per tant consideraríem que aquesta peça és de dificultat 

alta. 

e- Nivell: pel motiu citat abans, podem situar aquesta dansa al cinquè curs dels 

estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: a pesar de ser una dansa curteta, la fuga complica molt 

tota la peça, però també la fa més interessant. Ens permet de repassar les 

octaves com hem vist, i també fer pràctica del trino en diverses cadències i en 

distintes tonalitats. També la fuga amb les frases contrapuntístiques mentre la 

línia melòdica a vegades porta una segona veu per terceres i amb un diàleg 

permanent a les dues mans, mentre aquestes aguanten notes llargues, ens 

permetria de fer-ne pràctica d’escales amb aquests motius melòdics i en 

distintes tonalitats. Harmònicament és molt rica, pel que ja hem comentat 
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respecte a petites modulacions que hi ha tant a l’acompanyament de la melodia 

de la dansa, doncs podríem parlar de melodia acompanyada, encara que la mà 

esquerra fa els acords que acompanyen la línia melòdica, també la mà esquerra 

hi participa mentre porta la veu cantant, el que dificulta l’execució. Segueix els 

graus tonals però amb aquestes frases modulants substituint aquests acords 

tonals per d’altres que momentàniament ens donen la sensació d’una 

modulació cap a la tonalitat de Sol Major (dominant de la tonalitat principal en 

que està escrita l’obra que és Do Major). Després passa pel relatiu menor de 

Sol Major (Mi menor), per tornar a Do Major a través del seu relatiu menor La 

menor per fer la cadència final acabada en Do Major, i passar a continuació a la 

fuga. A la fuga continuaran en més força aquests passatges modulants com 

hem dit, tocant les tonalitats veïnes a la tonalitat principal de Do Major. 

 

53-  Ball de l’oferta (Grup de Cossiers) 

a- Transcripció: aquesta dansa està escrita en la tonalitat de La Major, encara 

que després, continua la partitura, i el compositor la torna escriure transportada 

mig to més amunt, quedant en Si bemoll Major, i acabant en aquesta nova 

tonalitat. Hem de dir que es tracta d’una dansa més antiga que l’altre “Ball de 

l’oferta”,  que és més conegut arreu de Mallorca, doncs s’interpreta més que la 

dels “Cossiers”, inclús dins l’església; precisament a la part de la “Missa” que 

anomenam “Ofertori” i que implica fer les ofrenes, d’aquí el nom.  

b- Ritme: aquest ball de cossiers pertany al ritme binari i està representat pel 

compàs 2/4. El tempo ve indicat amb la paraula “Adagietto” i la velocitat de la 

pulsació la trobam a través del metrònom de negra a 66. 
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c- Estructura: en primer lloc hi trobam una introducció de 4 compassos. 

Després hi trobam dues frases: A i B. La frase A amb 12 compassos, que la 

subdividiríem en dues semifrases essent la primera de 5 compassos i la segona 

de 8, perquè el darrer compàs de la primera semifrase també seria el primer de 

la segona semifrase. La frase B té una durada de 8 compassos. Després 

d’acabar la frase B, es torna anar a la frase A, i havent acabat la frase B per 

segona vegada, va cap a una cadència que passa de la tònica de La Major a la 

nova tonalitat de Si bemoll Major a través de la dominant d’aquesta nova 

tonalitat Fa Major, per fer una altra vegada la introducció en Si bemoll Major i 

seguir una altra vegada amb la repetició de tot el ball, i acabant repetint els 

darrers compassos i repetint una altra vegada la introducció. 

e- Dificultat: podem dir que aquesta obra tendria una dificultat mitjana, encara 

que tècnicament no presenti grans problemes, exceptuant els salts de la mà 

quan toca els baixos amb octaves i després els acords alternant aquesta 

combinació tota la dansa. I també l’expressivitat de la melodia, doncs aquí si 

que direm que es tracta d’una melodia acompanyada. 

f- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al tercer curs dels 

estudis de grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: entram amb aquest ball dins una melodia acompanyada 

com hem dit abans. Pel que fa a la tècnica, direm que podem aprofitar per 

repassar els salts d’octaves, escales d’octaves de la mà esquerra i també els 

salts dels baixos amb octaves i a continuació els acords que corresponen als 

baixos esmentats, a més d’unir tot això amb el pedal. Harmònicament és 

interessant veure aquesta melodia acompanyada amb la successió dels baixos 

amb els acords que acompanyen aquests. És interessant veure com repeteix 
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durant tota la primera frase A, el mateix baix de l’acord de tònica, encara que 

l’acord vagi canviant, mesclant els acords que acompanyen la melodia amb 

inversions i amb acords de sèptima que inclouen l’acord tríada de tònica La 

Major: Fa# menor 7 i les seves inversions a més d’utilitzar l’acord de La Major 

7 i també l’acord de dominant en algun moment. A la frase B s’intenta una 

petita modulació per tornar anar cap a La Major. De totes maneres, hi ha en 

aquest cas el factor de la interpretació, perquè es tracta d’una melodia molt 

expressiva amb un tempo lent, i això també ens ajudarà a fer pràctica amb 

aquest estil expressiu coincidint amb una melodia més arcaica. 

 

54-  Flor de murta (Cossiers) 

a- Transcripció: està escrita en la tonalitat de Do Major. 

b- Ritme: aquesta dansa pertany al ritme ternari i està escrita amb el compàs de 

¾. El tempo ens ve donat amb les paraules “Adagio solemne” i la velocitat de 

pulsació ens la mostra el metrònom de  negra a 69. 

c- Estructura: podem veure dues parts, on la primera part estaria formada per 

dues frases que anomenarem a i b. La primera frase estaria formada per 9 

compassos i que podríem dividir en 5 més 5, tenint en compte que el darrer 

compàs de la primera semifrase seria el primer de la segona. La frase segona la 

formarien 8 compassos que també estaria formada per dues semifrases. La 

segona part estaria formada per una frase de 12 compassos incloent un compàs 

(el darrer) com a prolongació de la cadència final. Aquesta frase c, estaria 

formada per 3 semifrases. Així l’ordre de la peça seria: a – b (es torna repetir la 

primera part) – c. 
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d- Dificultat:  aquesta dansa tendria una dificultat mitjana, sobretot per 

l’expressivitat de l’obra igual a l’anterior. Tècnicament hi trobam dificultats a 

l’hora d’arpegiar els acords amb la mà esquerra que s’ha d’ajudar del pedal, a 

més de que l’autor els ha marcats a la partitura. 

e- Nivell: per aquest motiu comentat a l’apartat anterior, aquesta obra aniria al 

nivell de quart curs dels estudis de grau mitjà.  

f- Aportació didàctica: aquesta peça ens permet de tornar fer pràctica dels 

acords arpegiats a la mà esquerra, i que també podem fer amb la mà dreta. Per 

altra part l’harmonització que en fa l’autor de la melodia que en aquest cas 

podríem dir que és modal, segueix així i tot els graus tonals, sobretot en els 

baixos que marquen aquesta pauta. Es torna a tractar d’una melodia 

acompanyada molt expressiva. Analitzant la melodia podríem dir que pertany 

al tritus amb el si bemoll, és a dir a la nostra tonalitat de Do Major, encara que 

part de la melodia de la frase entraria dins el mode deuterus (Mi).  

 

 

6.1.3- Obra d’orgue 

“L’Organista Celebrante” 

Aquest és un volum molt especial i que està dedicat als organistes perquè a través 

de la seva música organística basada en els cants populars religiosos italians, serveixin 

d’introducció al cant popular religiós que ha de cantar l’assemblea, tal com ho fa Johan 

S. Bach als seus “Preludis de Coral” i que ja s’ha comentat a altres apartats. En aquest 

recull de cançons populars religioses, n’hi ha alguna que també es coneguda al nostre 

país i també a d’altres, pel que podem dir que són internacionals o molt difuses a alguns 

països europeus; d’altres són gregorianes... És el cas de les cançons següents:  



396 
 

-“Credo in te, Signor”. És una canço molt popular i traduïda a diverses llengües, i 

per tant es canta a alguns països, entre ells a Espanya i en algunes de les nostres 

llengües. 

-“Lodate Dio” torna ser una cançó d’àmbit internacional, en forma de “coral 

luterà”. 

-“Purificami, o Signore”. El mateix autor l’ha publicada en el seu cantoral religiós 

mallorquí “Celebrem el Senyor”213. 

-“Risuscitò, risuscitò”. És també una cançó extesa per tota Europa i que encara es 

canta per tot arreu. 

-“Salve Regina (Impromptu)” i “Salve Regina (Ricercare)” són dues cançons que 

utilitzen la mateixa melodia gregoriana. 

La registració o col·locació dels jocs o registres a l’orgue, és tot un art i una 

manera d’interpretar les obres amb la sonoritat de  l’instrument que el compositor ha 

pensat. Per això moltes vegades, aquest deixa escrit a la partitura la seva visió particular 

de com ha de sonar l’orgue, mitjançant la descripció dels registres que l’organista ha de 

posar a tota la peça, o a una part, o anar canviant els registres a mesura que l’obra va 

avançant... La registració com totes les expressions que fan referència a l’obra, les 

trobam escrites en italià, perquè el volum ha estat publicat a Itàlia. Per aquest motiu, 

traduirem tot el que expressa tant a nivell del tempo, altres indicacions, text... com de la 

registració. No hem d’oblidar que la registració és un art de l’organista, i que aquest ha 

d’anar descobrint i perfeccionant. (L’art de la registració: J. Mª Mancha) 

Respecte a la registració, a continuació comentam el més important i més general 

que el compositor utilitza en aquesta partitura: “Fondi” vol dir els jocs de fons de 

l’orgue que solen ser els flautats i també la família de les flautes, a més d’altres; als 

                                                           
213 Martorell i Miralles, Antoni. “Celebrem el Senyor”. Barcelona, Editorial Claret, 1990.  
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flautats els anomenam principals, que és una denominació correcta i molt general i 

internacional. La majoria de registres de l’orgue estan formats per tubs labials, i dins 

aquests hi trobam els oberts i els tapats. Així dintre de la família dels principals (oberts) 

hi trobam: Flautat 8’ (8 peus d’alçada), Octava 4’ (4 peus), Dotzena 2 2/3’, Quinzena 2’, 

Dinovena 1 1/3’, Vintidosena 1’... i dins la família de les flautes hi trobam: el Bordó 8’, 

la Flauta Xemeneia 8’, Viola 8’, Gamba 8’, Tapadet 4’, Flabiolet 2’... Després també hi 

ha els registres compostos, que són aquells que estan formats per vàries rengles de tubs 

(poden tenir des de 2 tubs per nota fins a 24, 25... ). Són el Ple, la Corneta, el Simbalet... 

molts d’ells ens indiquen el nombre de rengles que porten, i així trobam Ple V (vol dir 

que porta 5 tubs (rengles) per cada tecla), Corneta VI (6 tubs per tecla)...  L’altra família 

de tubs i d’on en sortiran els registres, és la llengüeteria. Els tubs no són labials sinó que 

porten una llengüeta just vora l’embocadura, i aquesta vibra al pas de l’aire i es pot 

afinar allargant-la o acurçant-la: són la Trompeta Real, la Trompeta de Batalla, el Clarí, 

Baixons, Xeremies...  (Els números que els registren porten a la dreta, es refereixen a 

l’alçada amb peus, i aquesta és una mesura internacional i una manera d’identificar els 

jocs també per l’alçada dels seus sons. A més en els principals també el nom identifica 

l’interval del qual parteix la primera nota del registre i del teclat). Tota aquesta gran 

família de principals, que són els jocs més importants de l’orgue, parteixen dels sons 

harmònics d’una nota que anomenam fonamental.  

Hem de dir que a cada obra hi posam la part del text on el compositor ha basat la 

seva inspiració i ha desenvolupat tota la peça. En alguns casos hi trobarem solament la 

tornada, i en altres una ò vàries estrofes, i en menys casos posam la tornada i algunes 

estrofes.  

Respecte a la dificultat, el nivell i l’aportació didàctica, pensam que aquestes tres 

característiques van lligades una amb l’altre. Així en primer lloc sempre parlam de la 
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dificultat, analitzant els aspectes rítmics, els aspectes formals: canvis de compàs, 

fraseig, dinàmica i agògica; aspectes tècnics: la digitació, picats, lligats, picats-lligats, 

elisió de dits, creuar els dits, extensió i elisió, sustitució, articulació manual. També 

altres aspectes com l’ornamentació i la dificultat tècnica del pedal: valors curts i ràpids, 

que impliquen el domini de la tècnica de punta i taló, articulació del pedal amb lligats, 

creuament, arpegis, doble pedal, ornamentació... Analitzada la dificultat, situam l’obra 

al nivell corresponent del estudis de grau mitjà, on hi podem incloure totes les peces 

d’aquest volum. L’aportació didàctica, l’analitzam des del punt de vista tècnic 

(aplicació pràctica a l’instrument de les dificultats tècniques que hi trobam) i harmònic. 

Per això, també extraiem una aplicació pràctica de l’anàlisi harmònica que en fem de 

l’obra.   

 En l’anàlisi didàctica de cada cançó, continuarem seguint el model abans citat: 

a) Text 

b) Transcripció 

c) Ritme 

d) Estructura 

e) Dificultat 

f) Nivell 

g) Aportació didàctica 

 

1- “Credo in te, Signor” 

 a- Text: la lletra d’aquesta cançó està en italià com totes les altres, encara que 

aquesta la podem trobar en altres llengues, com el castellà i el català i que 

tradueixen el títol en: “Jo crec en vos, Senyor...” El text original en italià diu: 

“1. Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
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Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. 2. Spero in te, 

Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. 3. Amo te, Signor, amo 

te: o crocifisso Amor, amo te. 4. Resta con me, Signor, resta con me: pane che 

dai vigor, resta con me.” 

b- Transcripció: la transcripció del “cantus firmus” de la cançó està en la 

tonalitat de Fa Major, i per tant tota l’obra està en aquesta tonalitat, encara que 

quan escoltam el tema per primera vegada, el trobam transportat a La bemoll 

Major. 

c- Ritme: La peça està escrita amb el compàs de ¾, encara que canvia a 6/8 per 

tornar a passar després al ¾. Així doncs, el ritme és ternari, encara que passi a 

binari amb el compàs de 6/8 de subdivisió ternària. El tempo ens ve indicat 

amb les paraules “Andante calmo”. A una altra part, més endavant, hi trobam 

“Poco piu mosso” amb el metrònom de negra amb puntet a 64; i a la darrera 

part tornam a trobar “Mosso, alquanto maestoso” i amb la velocitat de la 

pulsació amb el metrònom de negra a 116.  

d- Estructura: podríem dividir aquesta obra en 4 parts. La primera part és una 

introducció que té una durada de 23 compassos que acaba en la dominant (Do 

Major) de la tonalitat de l’obra. A la segona part, entra el “cantus firmus” de la 

cançó transportat a La bemoll Major i en el pedal amb el compàs 6/8, amb una 

durada de 9 compassos (encara que la primera part o tornada de la cançó té 8 

compassos, més un que li ha afegit per completar la seva frase). A la tercera 

part, segueix una altra vegada el tema però ja en la tonalitat de l’obra, és a dir 

en Fa Major, i també en el pedal, amb una durada de 8 compassos. Ja a la 

quarta i darrera part, ha canviat una altra vegada al ¾, canviant també 

l’estructura harmònica, doncs hi trobam la línia melòdica de la cançó a la veu 
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aguda de la mà dreta que després continuarà amb una variació  per acabar en 

l’acord de tònica. Té una durada de 23 compassos aquesta darrera part. Hi 

notam a faltar una part de la cançó que l’autor no li ha posada, que vendrien a 

ser les estrofes La tornada que és la que trobam a l’obra, consta de 8 compassos 

com hem dit però seria una frase de 4 compassos repetida en part, que seguiria 

aquest ordre: a –  a’.  

e- Registració: l’autor escriu al principi “Fondi 8’, 4’ “ pel teclat I, i “Fondi 8’ 

“ pel teclat II. El pedal porta “16’, 8’ + Unione Tast.”, que vol dir unió de 

teclats. Per tant vol dir que aquest obra està pensada per un orgue de dos teclats 

com a mínim, i pedal obligat. A la tercera part, on segueix cantant el pedal, i la 

mà dreta ornamenta l’harmonia, ens indica “...Cornetto mano destra”, la qual 

cosa vol dir que hauríem de posar la trompeta a la mà dreta. A la darrera part 

on ja entra l’orgue amb una massa de sons produïts pels acords amples i 

majestuosos que fan les dues mans, hi afegeix l’autor “+ Ripieni” on expressa 

que hem d’incorporar a l’orgue els “Plens”. 

f- Dificultat: podríem considerar que aquesta peça té una dificultat mitjana, 

sobretot perquè a la part del canvi de compàs a 6/8 el tema passa al pedal, 

mentre les mans van fent un acompanyament al pedal i a la darrera part la 

melodia està feta amb els acords que fan les dues mans a més del pedal moltes 

vegades en moviment contrari a la línia melòdica. 

g- Nivell: pel motiu abans comentat podem situar aquesta obra al 5è curs dels 

estudis del grau professional. 

h- Aportació didàctica: aquesta obra ens ofereix una mostra de com el tema de 

la cançó va passant del pedal a la veu aguda dels acords que executen les dues 

mans i que lògicament està a la mà dreta. Tècnicament ens permet d’exercitar 
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el pedal en contraposició a una melodia o escala, que podem practicar en 

diverses tonalitats. Des del punt de vista harmònic, podem veure que a la 

introducció utilitza el primer motiu melòdic del “cantus firmus” de la cançó per 

anar-lo repetint amb acords que va encadenant com si fossin petites 

modulacions i realitzant també progressions que s’identifiquen a la part aguda 

de les veus. Hi ha un canvi de teclats per afavorir el color de la sonoritat de 

l’orgue a més del contrast sonor per fer dos plans.  Acaba en l’acord de 

dominant (Do Major) per anar a la segona part transportant la melodia a La 

bemoll Major i portant-la el pedal. La tercera part comença el tema en el pedal 

(amb la nota la) però en la tonalitat de Fa Major i després de repetir-la torna fer 

una cadència que acaba en la dominant (Do Major) per anar a la darrera part 

una altra vegada amb la tònica Fa Major i tornar a repetir el tema complet de la 

tornada de 8 compassos i afegint una cadència per acabar. Aquesta darrera part 

amb els acords amb les dues mans i la melodia a la part aguda de la mà dreta, 

va enriquint l’harmonització canviant els acords tonals per altres, donant la 

sensació d’una modulació constant fins acabar. 

 

 

2- “Lodate Dio” 

a- Text: la cançó diu: “Lodate Dio schiere beate del cielo. Lodate Dio genti di 

tutta la terra. Cantate a Lui, che l’universo creò, somma sapienza e splendore.” 

Continuen altres estrofes amb la mateixa melodia. 

b- Transcripció: aquesta obra és el preludi coral de la cançó “Lodate Dio” que 

en realitat és un antic coral alemany de 1665 i harmonitzat per Johan Sebastian 

Bach, que s’ha traduït el text a molts d’idiomes i s’ha popularitzat. L’autor ha 
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escrit aquesta obra en Fa Major, i per tant la cançó de la qual es veu el “cantus 

firmus” als diferents manuals i pedal, també la trobam en aquesta tonalitat de 

Fa.  

c- Ritme: és ternari escrit amb el compàs ¾, i el tempo ve marcat amb les 

paraules “Un poco mosso, alquanto solenne” a la primera part que és una 

introducció; després quan entra el “cantus firmus” hi tornam trobar “Andantino 

solenne”. 

d- Estructura: hi trobam dues parts, la primera que seria la introducció al coral 

pròpiament; i la segona quan entra el tema cantat del coral, que és el més llarg, 

perquè en aquest cas hi ha tota la melodia completa del coral. La primera part 

té una durada de 14 compassos. La segona part exposa el “cantus firmus” de tot 

el coral entre idees musicals que en revolten el coral. El que és la cançó o coral, 

consta de dues frases, la primera de 6 compassos i la segona de 9 compassos 

que podem subdividir en dues semifrases de 5 i de 4 compassos 

respectivament. Per tant a la segona part, comença amb l’exposició de la 

primera frase del coral que podem anomenar a, segueixen 4 compassos que 

tornen exposar aquesta mateixa frase i continua amb la primera semifrase de la 

segona frase b del coral, i segueixen 4 compassos més on tornam escoltar 

aquesta mateixa segona frase a un altre teclat, i després escoltam per primera 

vegada la darrera segona semifrase de la segona frase del coral que es va 

repetint en diverses veus fins a fer-ho amb grans acords i després acabarà 

l’obra tornant a recordar el motiu melòdic de la primera frase del coral. 

e- Registració: aquesta ve descrita també per un orgue de dos teclats i pedal 

obligat; on al teclat I, hi trobam: “Fondi 8’ 4’ “ i al teclat II: “Fondi 8’ “. Al 

Pedal hi trobam: “16’, 8’+ Unione T.” (Unió de teclats) 
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f- Dificultat: la dificultat d’aquesta obra seria mitjana, sobretot perquè el pedal 

torna a portar el tema en varies ocasions i aquest va passant als altres teclats on 

es va complicant amb l’acompanyament de les altres veus.  

g- Nivell: aquesta obra correspondria al nivell de 4rt curs dels estudis del grau 

professional. 

h- Aportació didàctica: l’interès de l’alumne respecte a aquest preludi-cançó, el 

trobam també des del punt de vista tècnic per fer pràctica de la digitació a 

l’hora de fer una escala, així com també a les notes dobles seguides a mode 

d’escala, a més de la pràctica del pedal que porta la línia melòdica de la cançó, 

la qual cosa podem aprofitar per fer-ne exercici, com escales en la tonalitat de 

l’obra que és Fa Major, i les seves tonalitats veïnes: Do Major, Sol Major, La 

menor, Re menor... el pedal igualment fa una escala amb octaves, i per aquest 

motiu podrem aprofitar per practicar amb els dos peus per fer l’escala de Do 

Major i Fa Major amb octaves. Igualment aprofitarem per practicar les octaves 

de la mà dreta i mà esquerra, perquè també hi trobam exemples a l’obra. Des 

del punt de vista harmònic, l’autor sempre ens mostra la línia melòdica de la 

cançó, exceptuant la introducció que solament ens dóna una mostra del primer 

motiu melòdic de la cançó. A l’orgue, cada vegada que trobam aquesta 

melodia, la podem escoltar perfectament, perquè va passant per tots els teclats 

(mans) i també pel pedal. Quan està als teclats, la trobam com a solista (un 

registre solista se n’encarrega de destacar el tema de la cançó), exceptuant al 

final que estan ambdues mans al mateix teclat i la melodia està a la part aguda 

dels acords. A la introducció hi ha una espècie de progressió amb el primer 

motiu melòdic de la cançó que passa per la dominant (Do Major), però acaba 

en el tercer grau de la dominant (Mi7) per donar pas al tema de la cançó en la 
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tonalitat de l’obra que és Fa Major. El tema comença al pedal en la nota fa, 

acompanyant les dues mans. Quan acaba la primera frase en Fa, inicia una altre 

vegada la mateixa frase modulant a la tonalitat de La bemoll Major amb la mà 

esquerra al I teclat i amb l’oboè (registre solista), mentre la mà dreta 

acompanya al II teclat i el pedal queda en silenci. Acabant aquesta mateixa 

primera frase en La bemoll Major, torna modular anant cap a la tonalitat de Sol 

menor a través de la seva dominant Re Major (molt breument) i amb la primera 

semifrase de la segona frase b, però començant amb la nota do que pertanyeria 

a la tonalitat de tota l’obra que és Fa. Aquesta primera semifrase l’executa el 

pedal, mentre es prepara l’oboè una altra vegada, perquè quan acaba, torna 

iniciar aquesta mateixa semifrase modulada cap a La bemoll Major (comença 

amb la nota mi bemoll) i acabant amb la dominant, que la mostra la mà 

esquerra amb l’oboè. I finalment escoltam la segona semifrase de la segona 

frase amb el pedal i en la tonalitat de tota l’obra, i per tant comença amb la nota 

do, encara que després passa a la mà esquerra amb l’oboè modulant una altra 

vegada a La bemoll Major i quan acaba, del La bemoll Major passa 

directament a través de la dominant (Do M) cap a Fa M amb les dues mans al 

mateix teclat i la línia melòdica a la part superior dels acords que fan les dues 

mans. Acaba amb uns acords d’ambdues mans, mentre el pedal torna a repetir 

aquesta segona semifrase de la segona frase en la mateixa tonalitat, i amb una 

espècie de repetició continuada del primer motiu melòdic de la cançó que va 

passant pels teclats i els peus en distints acords i en notes diferents per acabar 

en la cadència final amb l’acord de Fa M. 

 

3-  “Manda il tuo Spirito, Signore” 



405 
 

a- Text: la cançó diu: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra...”. 

Aquesta seria la tornada i després segueixen estrofes del salm. 

b- Transcripció:  el preludi coral està escrit en la tonalitat de Sol menor, i per 

tant també el tema de la cançó que comença amb la nota re. 

c- Ritme: és ternari i està escrit amb el compàs de 3/8. El tempo ens ve indicat 

amb la paraula “Vivace” i encara precisa més a través de la velocitat de la 

pulsació amb el metrònom de corxera a 112. A la segona part canvia a 

“Andante maestoso”. 

d- Estructura: la tornada d’aquesta cançó (solament hi trobam aquesta part) 

comprèn una sola frase que podem dividir en dues semifrases que anomenarem 

a i b. La primera semifrase tendria una durada de 4 compassos i la segona de 5 

per mor de poder acabar la cadència melòdica en la tònica. El preludi-coral 

tendria dues parts, la primera comença amb forma de toccata, amb el tema en el 

pedal i amb les mans acompanyant amb tresets. Es repeteix dues vegades la 

tornada en Sol menor, i desprès fa el mateix però passant a Mi menor, i segueix 

repetint una altra vegada però a La menor i a la segona semifrase acaba en Mi 

menor, per continuar amb la segona semifrase com al principi en la tonalitat 

original de Sol menor, repetint-la dues vegades i acabant amb la dominant Re 

M. La segona part és molt curta i comença en la tonalitat original de Sol menor 

on ens deixa escoltar tota la frase. 

e- Registració: és una obra pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Hi 

trobam escrit al I Teclat “Flauto 8’, 4’ i 2’ “ i al II “Fl. 8’ i 4’ “ que 

l’abreujament “Fl.” també vol dir “Flauto”. Al Pedal hi posa 16’ i  8’, que 

voldria dir els jocs de 16’ (Subbaix o Contres tapades, Contres obertes; i Baix i 

Contres de 8’ ò Flautat). S’ha de tenir en compte que el pedal ha de tenir força 
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per portar el tema de la cançó. Al final de la primera part, hi hafegeix “Ancie 

dolci” que vol dir llengüeteria dolça (Trompeta real) al manual i al pedal. I ja 

finalment a la segona part encara va creixent d’intensitat sonora i per això hi 

torna afegir el “Ripieni” (Plens) als teclats manuals i la Unió de Teclats perquè 

així també el pedal tendrà els plens del manual. 

f- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de mitjana dificultat, doncs es 

tracta en realitat d’una toccata amb tresetes de semicorxeres a les dues mans 

alternant, i el tema de la cançó al pedal, amb una certa dificultat per les 

modulacions constants que hi ha, a més de la velocitat en que s’ha 

d’interpretar. 

g- Nivell: pensam que aquesta peça aniria dirigida als cursos de  quart i cinquè 

dels estudis de grau professional. 

h- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, podem aprofitar l’obra per 

fer pràctica de tresets alternant amb les dues mans, mentre el pedal va fent 

escales amb ritmes binaris i ternaris. Harmònicament és interessant per 

analitzar el tema de la cançó que es va repetint durant tota la toccata i que en 

aquest cas solament està en el pedal, exceptuant a la segona part per acabar, 

que també el trobam a la veu superior dels acords que fan les dues mans, 

mentre el pedal va fent unes escales que acompanyen els acords, acabant en 

Major en lloc de menor que tocaria ser, doncs està en Sol menor. Dins la 

primera part hi trobam primer la presentació del tema complet (frase completa) 

que es repeteix i que després d’un compàs de tresets de les mans, entra el pedal 

portant la línia melòdica de la frase en la tonalitat de Sol menor, encara que ens 

dóna la sensació d’un cert sentit modal.  Després ha modulat a Mi menor amb 

la primera semifrase, passant a continuació a La menor i acabant la frase però 
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tornant a Mi menor a la segona semifrase. Després hi trobam una escala 

manual ràpida, que comença en si bemoll i que pretén ser modal per tornar cap 

a la tonalitat de Sol menor, iniciant el pedal la segona semifrase. Tornam trobar 

l’escala manual ràpida, però diferent de l’anterior i que torna incidir en la 

segona semifrase en el pedal i canviant l’acompanyament manual; però a la 

cadència abans de començar la segona part, acaba en l’acord de dominant (Re 

M), per donar pas a la segona frase que en un temps més majestuós, tornam 

sentir tota la frase amb acords (a la veu superior) plens i amb el pedal 

acompanyant-la, i acabant en Sol Major.  

 

4- “Innalzate nei cieli lo sguardo” 

a- Text: la cançó diu “Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria.” 

b- Transcripció: podríem dir que l’obra és pluritonal, doncs comença sense cap 

alteració a la clau (hauria de ser Do M ò La m), però en realitat es mou dintre 

petites modulacions) i després passa a Si menor, per acabar en la tonalitat de 

Sol menor. Així el tema de la cançó anirà canviant segons la tonalitat.  

c- Ritme: és ternari, encara que a la introducció és binari. Per tant el binari de 

la introducció està escrit en 2/4 i en un tempo que ens ve indicat amb les 

següents paraules: “Moderato, sereno”, a més del metrònom que ens indica la 

negra a 66. Quan comença el tema, entram al ritme ternari (la cançó té un ritme 

ternari) amb el compàs ¾ i amb la indicació del tempo “Mosso assai, ma 

espressivo il canto” i amb el metrònom de negra a 132, que ens vol dir bastant 

lleuger. Encara al final, canvia al compàs 3/2 i ens indica: “Maestoso giusto” 

amb el metrònom de blanca a 60. 
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d- Estructura: el tema de la cançó consta de dues frases, i a cada una d’elles hi 

ha dues semifrases; per això podem identificar la cançó (el tema) amb les 

següents lletres que representen a les 4 semifrases que quedarien així: a – b – a’ 

– c. L’obra completa (el preludi-coral) la podem dividir en 3 parts: la primera 

és una introducció que dura 13 compassos amb el ritme binari; la segona part 

és una alternança entre el tema de la cançó (repartit en semifrases) i una frase 

de 3 compassos (a mode de petit interludi), excepte la quarta i la darrera, que 

són més llargues. El tema canvia de tonalitat i es segueix alternant amb el 

“petit interludi”. Les frases (petits interludis) van canviant cada vegada, i per 

tant no n’hi ha cap d’igual, exceptuant la darrera. Podem identificar aquests 

“petits interludis amb números, i ens quedaria aquesta segona part d’aquesta 

manera: a – 1 – b – 2 – a’ – 3 – c – 4(7 c.) – a (canvi de tonalitat) – 5 – b – 6 – 

a’- 7 – b - 8 (10 c.). El darrer compàs és una cadència i en aquest mateix 

compàs ja torna començar el tema de la cançó en una altra tonalitat i per tant 

s’inicia la tercera i darrera part que durarà 15 compassos. 

e- Registració: aquesta obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal 

obligat. Al I teclat hi trobam “Fondi 8’, 4’ “ que són els jocs de 8 i 4 peus, 

dintre els quals hi trobam el Flautat i l’Octava com a registres de la família dels 

principals; i al II teclat hi ha “Fl. 4’ Oboe 8’ “ i al Pedal “16’ 8’ “. La primera 

part (introducció), la fem al I teclat, i en canvi a la segona part el “cantus 

firmus” el fa la mà esquerra en el II teclat amb l’Oboè, mentre la mà dreta està 

en el I teclat amb l’acompanyament, a més del pedal. Els “petits interludis” 

també estan en el I teclat amb els jocs de fonds. Finalment a la tercera part s’hi 

afegeix el “Ripieni” que són els Plens. 
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f- Dificultat: pensam que aquesta obra té una dificultat mitjana, degut sobretot 

a la velocitat en que s’han de fer els tresets dels “petits interludis”. 

g- Nivell: per la dificultat abans comentada, podríem situar aquesta peça al 

quart curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament podem aprofitar el preludi-coral per fer 

pràctica dels tresets amb les dues mans, començant amb els acords tonals i 

seguint amb altres acords de menys a més alteracions.  L’anàlisi harmònica 

està cenyit pràcticament a les frases melòdiques que configuren la cançó i que 

seguirien els acords tonals, encara que en canvis constants de tonalitat, per la 

qual cosa hem dit abans que seria una obra “pluritonal” que en aquest cas 

significaria que hi ha diverses tonalitats. Per començar ja hi trobam escrits 

alguns canvis de tonalitats: la primera part la trobam sense cap alteració a la 

seva armadura, la qual cosa ens indicaria que estaria en Do M ò La menor, 

encara que barreja una sèrie de petites modulacions sense decidir quina 

tonalitat hi ha en aquesta part, que acaba en la dominant (Fa # M) de la nova 

tonalitat que s’introdueix a la segona part: Si menor. La segona part amb 

l’armadura amb dos sostinguts, va fent el tema de la cançó dins aquesta 

tonalitat alternant amb els “petits interludis” la qual cosa sol ser un element 

característic en l’estil del compositor. Trobam una altra modulació quan el 

quart “petit interludi” que és més llarg que els altres, acaba en la dominant (Si 

M) de la nova tonalitat Mi menor, i així farà una altra vegada tota la cançó, fins 

que al darrer “petit interludi” molt més llarg que els altres, acaba en la 

dominant (Re M) de la nova tonalitat que trobam identificada en la nova 

armadura i que és Sol menor. D’aquesta manera la tercera part amb els acords 

tonals i amb grans acords que porten la melodia a la veu superior, i amb un 
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acompanyament del pedal que marca un dibuix constant, acaba amb una 

cadència plagal i amb l’acord de tònica en Major. (Sol M) 

 

5- “Purificami, o Signore”                                                                                             

a- Text: la lletra està ordenada amb una tornada i estrofes. “Purificami, o 

Signore, sarò più bianco della neve.” (tornada) 

(segueixen les estrofes alternant amb la tornada) 

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Re menor i també la cançó. 

c- Ritme: el ritme és binari i està escrit amb diversos compassos, així hi trobam 

primer el compàs de 2/2 (compàs xapat) a la primera part. A la segona part hi 

trobam el compàs 2/4 més viu; a la tercera part canvia al compàs 4/4 (C), per 

tornar a passar al 2/4 a la quarta part, i finalment a la darrera part torna canviar 

al compàs 2/2 com al principi. El tempo va variant conforme arribam a les 

distintes parts de l’obra. Així la primera part ens indica “Lento” amb el 

metrònom  de blanca a 44. A la segona part hi trobam “Vivo” amb la negra a 

105 i a la tercera part ja hi ha “Vivace, staccato” sense indicació del metrònom. 

A la quarta part, si hi trobam el metrònom de negra a 66, i amb l’expressió “Più 

moderato”; i ja per acabar, un sistema abans d’entrar a la quinta i última part, 

hi trobam “Più mosso” y finalment damunt la darrera part “Lento (in 2)”. 

d- Estructura:  la cançó (solament hi ha la tornada, doncs segueixen les estrofes 

que no hi són) consta d’una sola frase que podem dividir en dues semifrases a i 

b. A la primera part hi trobam ja el tema de la cançó exposada breument. 

Després comença la segona part més viva amb una introducció de les mans 

exhaustiva i després s’hi afegeix al pedal una altra vegada el tema però en 

valors més llargs. La tercera part entra directament el tema encara en valors 
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més llargs en una altra tonalitat (Fa menor), i la quarta part hi trobam el tema a 

dues veus, una a la mà dreta i l’altra al pedal que es van repetint fins arribar a 

una cadència i acabar amb la darrera part en forma també de cadència del 

darrer motiu melòdic de la frase. 

e- Registració:  és una obra pensada per 2 teclats i pedal obligat. Els jocs que 

trobam especificats per l’autor són: al I Teclat “Fl. 8’ “ i al II “Bord. 8’ Fl. 4’ “. 

Al pedal hi ha “Ped. 16’ 8’ “. La primera part comença amb el registre 

“Celeste” que ve indicat i que hauríem de posar al segon teclat encara que no 

s’especifiqui, i llevant la Flauta de 4’; al pedal hi ha el “cantus firmus” de la 

cançó i que ens indica el nou registre que li hem de posar: l’Oboè. La segona 

part passam al I Teclat (que porta el Flautat 8’) i al pedal continuarem amb 

l’Oboè. Ja a la tercera part, continuam al I Teclat, tal com indica, però afegint 

“Fondi 8’ 4’ ancie dolci”, que vol dir: afegir jocs de fons de 8’ i 4’ (Flautat 8’, 

Gamba 8’, Flauta Harmònica 8’... Octava 4’, Tapadet 4’, Flauta octaviant 4’...) 

i a més Trompeta dolça, que seria la Trompeta Real. Al Pedal hi afegim “Fondi 

16’ 8’ Fagotto”; això vol dir que a més de l’Oboè i els jocs que portàvem des 

del principi de 16’ i 8’ (que podrien ser Subbaix 16’ i Baix 8’), hi afegirem ara 

Contres 16’ (obertes) i Contres 8’ (ò Flautat 8’), a més del Fagot que té 16’ per 

destacar el cant que el porta el pedal. També pensam, que encara que no ho 

digui, hauríem d’unir el I Teclat al Pedal per reforçar el “Cantus firmus”.  La 

quarta part, la començam sense llengüeteria a cap teclat i tampoc al pedal, 

encara que l’hem de preparar tal com ens ho expressa “(Via ancie) Ripieni” i 

que ens demana canviar la llengüeteria que portàvem fins ara pels Plens que hi 

hem d’afegir al teclat i al pedal. I així arribam a la darrera part, on hi tornam 
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posar la llengüeteria als teclats i pedal, unint tant els teclats com el pedal, 

encara que no ho especifiqui, doncs la dinàmica de l’obra ens ho demana. 

f- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de dificultat alta, perquè entre 

altres coses hi ha el grup de semicorxeres que fan les dues mans, i a més 

aguantant algunes notes, i la dificultat del pedal, que com és obvi és obligat en 

aquesta peça, complicant la tècnica conjunta de les mans i els peus que al final 

són dobles; és a dir, fan octaves.  Una altra de les dificultats,  és un cert 

virtuosisme pel tempo ràpid o molt lleuger que hi trobam. 

g- Nivell: pensam que el nivell  al qual va dirigit, seria el de cinquè curs dels 

estudis de grau professional. 

h- Aportació didàctica: aquesta ja és una obra complexa, i per tant ens permet 

d’aprofitar-la per fer-ne pràctica d’arpegis a les dues mans, no un darrera l’altra 

(que també ho podem practicar), sinó compartint l’arpegi de l’acord amb les 

dues mans, en diversos compassos i accents (corxeres de dues en dues, tresets, 

semicorxeres amb l’accentuació de 4 en 4...). Afegir una escala amb el pedal 

amb la mateixa tonalitat que estem fent els arpegis, i així anar canviant de 

tonalitat fins arribar a 4 alteracions tant de bemolls com de sostinguts. Respecte 

a l’anàlisi harmònica, podem comprovar que essent una melodia senzilla, es 

poden seguir els graus tonals de la tonalitat de Re menor, que serien Sol menor 

(Subdominant) i La Major (Dominant); el que passa és que l’autor analitza 

aquesta frase de la tornada, des del punt de vista modal, a més de que la 

mateixa melodia dóna peu per fer-ho, perquè a la segona semifrase, la nota que 

és clau és el do agut que ve sense alterar, i per tant entram a l’escala de Re 

menor natural, semblant al mode  gregorià “Protus”. D’aquesta manera no 

posaríem l’acord de La Major (Dominant), perquè estaríem en la tonalitat de 
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Re menor natural. Per aquest motiu els acords que utilitza l’autor pertanyen a 

aquesta escala menor natural i en certa manera modal; exceptuant a la quarta 

part on trobam el tema transportat a La menor, i aquí sí que utilitza l’acord de 

dominant (Mi Major). Hem de dir per tant que a la primera i a la segona part, el 

tema de la cançó el trobam en la tonalitat de Re menor, amb el “Cantus firmus” 

al pedal; canviant a Fa menor a la tercera part i tornant passar a Re menor a la 

quarta part, però modulant dintre la mateixa part a La menor i per això el 

“Cantus firmus” estarà  també en La menor que pràcticament ja acaba la peça 

tornant a la darrera part, on repeteix el motiu melòdic de la segona semifrase, a 

la veu aguda dels acords que fan les mans, i acabant amb l’acord de la 

dominant de Re menor (La Major). 

 

6- “Noi canteremo gloria a Te” 

a- Text: la cançó diu: (és estròfica) 

“Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. onore e vittoria. Tutto il creato vive in Te, segno della tua 

gloria; tutta la storia ti darà”.                                                                                        

b- Transcripció: està escrita en la tonalitat de Sol Major, i per tant el “Cantus 

firmus” de la cançó també hi està, encara que després el trobem transportat. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/2 del principi fins al final. 

El tempo ens ve indicat amb les paraules “Andante, un poco mosso” i amb la 

velocitat de la pulsació amb el metrònom de blanca a 60.  

b- Estructura: podríem dir que és una cançó estròfica i que té dues frases 

musicals, on cada una d’elles comprèn dues semifrases que designarem amb: a 

– b – c – d essent a i b de la primera frase, i b i c de la segona frase. L’obra 
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forma un sol cos on hi trobam la semifrase a (que es repeteix transportada), 

després un passatge un poc virtuós d’escales i a continuació la semifrase b; i 

seguidament tornam sentir el passatge d’escales i continua amb la semifrase c, 

intercalant una altra vegada el passatge d’escales per acabar en la segona 

semifrase de la segona frase que és d. A continuació tornam escoltar quatre 

rèpliques de c, de les quals les dues primeres estan transportades i al final 

acaba en les altres dues en la tonalitat original de Sol Major. 

e- Registració: és una obra pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al 

I Teclat hi trobam “Fondi 8’ 4’ + Ripieni” i al II Teclat “Fondi 8’ 4’ + 

Ripieni”, mentre que al Pedal diu “Ped. 16’ 8’ + U. T.” Així doncs, ens 

informe com podem comprovar, que als dos teclats hi haurà els jocs de 8 peus: 

Flautat, Bordons, Flautes, Viola de Gamba... i també els de 4 peus: Octava, 

Flauta Octaviant, Tapadet... a més del Ple als dos teclats. Al Pedal hi posarem 

els jocs de 16 i 8 peus: Contres obertes i tapades, Flautat i Baix i Subbaix amb 

la unió als teclats. 

f- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de mitjana dificultat, per les 

posicions dels acords, pel cànon que fa el pedal amb la melodia de la cançó i 

també pels passatges més virtuosos amb escales que hi ha intercalats entre les 

semifrases, a més de trinos i altres notes d’ornamentació. 

g- Nivell: pensam que va dirigit al quart curs dels estudis de grau professional. 

h- Aportació didàctica: aquesta obra ens permet de practicar les escales en la 

tonalitat original, amb les dues mans i començant per la tonalitat original i a 

més canviant d’accentuació. Després hi podem afegir el pedal també fent les 

mateixes notes de l’escala i doblant els valors. Des del punt de vista harmònic, 

és interessant comprovar com la primera semifrase a, que està a la veu aguda 
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de la mà dreta, es repeteix per tres vegades al principi, en forma de progressió 

harmònica, començant en la tonalitat original de Sol Major i després 

transportant-la (modulant) cada vegada una quarta justa ascendent sense 

utilitzar els acords tonals més que al principi de la semifrase (Tònica), excepte 

a la tercera repetició que ha modulat a Fa Major i sí utilitza l’acord de 

subdominant (Si bemoll Major) i dominant (Do Major).  Després hi trobam un 

passatge d’escales amb les dues mans una darrera l’altra i tan característiques 

de l’estil compositiu de l’autor. Aquestes escales van per tons sense cap semitò, 

el que li dóna un caràcter alegre però misteriós al mateix temps; i torna 

continuar la semifrase b en la tonalitat de l’obra Sol Major, però en forma de 

cànon a dues veus, començant la mà dreta i després entra el pedal; a 

continuació hi ha el passatge d’escales i continua amb el cànon entre la mà 

dreta i el pedal de la semifrase c. Segueix el passatge d’escales amb el mateix 

estil i continua el cànon com abans amb la semifrase d. Ara escoltam una altra 

vegada la darrera semifrase d sense la conclusió i repetint-la fins a quatre 

vegades per acabar, en forma de progressió, començant en La Major la primera 

vegada, en Si Major la segona i ja les dues darreres en la tonalitat original de 

Sol Major amb una gran cadència final. 

 

7- “Dov’è carità e amore” 

a- Text: la cançó diu:  

“Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.” És la tornada, i a continuació venen les 

estrofes, i solament en posam una d’exemple. 
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“Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero.” 

b- Transcripció: l’obra està escrita en dues tonalitats. La primera part, que és 

una introducció tal com expressa l’autor al començament, està escrita en la 

tonalitat de Do Major, que ens serveix per introduir la segona part que és una 

fuga. Així, la segona part, que és la fuga, està escrita en la tonalitat de Mi 

Major. 

c- Ritme: és binari i està escrit en 4/4. El tempo de la primera part 

(“Introduzione”) ens ve indicat amb les paraules “Andantino moderato” i la 

velocitat de la pulsació la trobam escrita amb el metrònom de negra a 80. A la 

segona part (fuga), ens torna indicar “Moderato” amb la negra del metrònom a 

80-84. 

d- Estructura: hi trobam una introducció com hem dit, bastant breu, doncs 

solament té 12 compassos, i ja comença la fuga a la segona part. Evidentment 

el tema de la fuga és el “ritornello” que comprèn una sola frase. Per tant 

comença el subjecte en Mi major (la primera nota és si i per tant fa un salt de 

quarta justa cap a mi), i sentim la resposta a la quinta modificant el salt que en 

lloc de ser de quarta ascendent és de quinta. Tant el subjecte com la resposta 

els fa la mà esquerra. Després sentirem imitacions del tema i a continuació els 

episodis i l’entrada del tema en el relatiu menor de Mi Major (Do# menor), per 

tornar al subjecte inicial que entra en el pedal seguit de la resposta igual a les 

mans i després d’altres episodis arribam a “l’stretto” final. 

e- Registració: és una obra pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Hi 

trobam al I Teclat “Fondi 8’ 4’ + Ripieni” i al II Teclat “Fondi 8’ 4’ “. Al Pedal 

hi ha “Ped. 16’ 8’ con U.T.” La primera part o introducció comença al I Teclat 
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i al sisè compàs s’hi afegeix una Trompeta Real perquè la mà esquerra inicia 

motius melòdics damunt el principi de la frase musical, mentre la mà dreta 

passa al segon teclat, i al final de la introducció ambdues mans passen al I 

Teclat amb la Trompeta Real o llengüeta dolça com traduiríem literalment de 

l’italià “Ancie dolci”. A la segona part que és la fuga, hi trobam al I Teclat 

“senza Ripieni”  on ens indica que llevem el Ple, i al II Teclat “8’ 4’ “ que vol 

dir solament jocs de 8 i 4 peus. Així comença la fuga en el II Teclat, després 

passa al I Teclat i ja als episodis passa al III Teclat amb Flauta 8’ i Flabiol 2’, a 

mitjan lloc dels episodis torna anar al II Teclat amb els jocs de fons de 8’ i 4’. 

Quan torna reiniciar el subjecte i les respostes, passa al I Teclat amb el Ple, i ja 

abans del “Stretto” final s’hi afegeix la Trompeta Real, per posar a “l’stretto” el 

“Tutti”. 

f- Dificultat: consideram a aquesta peça de dificultat alta, doncs és una peça 

complexa pel que fa sobretot a la fuga, on hi ha els canvis de teclat per donar 

color, i les diverses entrades del subjecte i les respostes i en una tonalitat 

complicada que presenta moltes modulacions. 

g- Nivell: seguint el comentari de la dificultat abans esmentada, diríem que 

aquesta obra aniria bé al nivell de sisè curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament és una obra complicada, tant per 

l’excessiva càrrega d’acords i petites modulacions que dificulten la lectura, així 

com les notes dobles de la mà dreta i també a la mà esquerra mentre s’aguanten 

alguns valors llargs i s’han d’executar altres més breus. També les escales i 

arpegis virtuosos que hi ha abans de “l’stretto” tan característics de l’estil del 

compositor. Harmònicament és una obra molt rica, plena de canvis d’acords 

semblants a petites modulacions. Així a la primera part hi trobam aquests 
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primers motius melòdics de la frase musical en petites modulacions constants, 

on aquest motiu va canviant constantment, fins arribar a la cadència en la 

dominant (Si 7) de la nova tonalitat Mi Major. La segona par comença amb un 

contrasubjecte  de la fuga a la mà dreta, i un temps després comença amb la mà 

esquerra amb la nota si i amb un salt de quarta justa cap al mi el subjecte, 

després entra la resposta que està a una quinta justa ascendent i així es va 

alternant dintre de la tonalitat de Mi Major, fins que modula momentàniament 

a Do Major i anam sentint el tema (subjecte) amb progressions fins arribar als 

episodis fins arribar a la tonalitat relativa menor de Mi Major (Do# menor) 

amb el subjecte en menor i seguint amb episodis amb aquesta tonalitat, fins que 

torna a passar a Mi Major a través de la seva dominant i iniciant una altra 

vegada el subjecte i la resposta començant amb el pedal, i llavors tornant fer 

petites modulacions passant per Do Major, Re menor, La menor, Fa# Major 

acabant en la dominant de Mi Major una altra vegada i amb cadència, per 

donar pas a les escales i arpegis per acabar finalment amb la presentació del 

tema que comença amb el pedal, continua la mà esquerra i després la mà dreta 

dues vegades, en el que coneixem com a “stretto” que lògicament acaba en la 

tònica. 

 

8- “Io, credo, risorgerò” 

a- Text: la lletra de la cançó diu:  

“Io credo, risorgerò: questo mio corpo vedrà il Salvatore.” (tornada) 

“Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci. Ricordati, Signore, 

che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo.“ (estrofa) 
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b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Do menor, i per tant el tema de la 

cançó comença amb la nota sol i després do’... encara que després podrem 

escoltar el mateix tema en Fa menor (petita modulació). 

c- Ritme: és binari i està escrit en el compàs de 2/2 (compàs xapat). El tempo 

ens ve indicat amb la paraula “Larghetto”. La velocitat de la pulsació ens ve 

donada a través del metrònom de blanca a 53. 

d- Estructura: aquesta obra es bassa com totes les altres damunt el tema de la 

cançó que és la tornada i que consta d’una sola frase curteta. Per tant trobam 

una peça que forma una sola unitat que no és excessivament llarga, i que 

comença amb el “cantus firmus” a la mà dreta i que es repeteix per tres 

vegades, i desprès passa el tema a la mà esquerra. Canvia i passa el tema al 

pedal que el repeteix dues vegades per acabar en la segona semifrase de la frase 

musical a la mà dreta en la veu més aguda. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 3 teclats i pedal obligat. Al I 

Teclat hi trobam fons de 8 i 4 peus més el Ple, com a obres anteriors; al II 

Teclat també els mateixos jocs de fons de 8 i 4 peus, i al III Teclat una Flauta 

de 8’ i l’Oboè. Al Pedal hi ha els jocs de 16’ i 8’ com també hem vist 

anteriorment, a més de la Unió als Teclats del pedal, però seria solament al I i 

al II Teclat. Comença al II Teclat, i després quan entra la mà esquerra amb el 

tema, aquesta ho fa al III Teclat amb l’Oboè, i quan entra el Pedal amb la línia 

melòdica, les dues mans passen al I Teclat, i quan torna a repetir el pedal hi 

afegeix l’Oboè al Pedal a través de la unió. Al final les dues mans estan al II 

Teclat i el Pedal solament unit també a aquest teclat. 
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f- Dificultat: pensam que la dificultat és mitjana, encara que l’obra sigui 

curteta, pel contrapunt que hi trobam i també la participació del pedal en aquest 

contrapunt imitatiu. 

g- Nivell: podria anar al quart curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: és una obra que ens permet la pràctica dels acords 

tonals de Do menor que és la tonalitat de l’obra i de les tonalitats veïnes, 

modulant cap a elles, a més de fer pràctica del contrapunt amb les mans i el 

pedal. Harmònicament podríem seguir els acords tonals, encara que l’autor els 

canvia contínuament i fent-ne petites modulacions, a més del contrapunt que hi 

ha entre les diverses veus 

 

9- “Nel mare del silenzio” 

a- Text: la lletra de la cançó diu:  

“1.Nel mare del silenzio una voce si alzò.(estrofa) Da una notte senza confini 

una luce brillò, dove non c'era niente quel giorno. Avevi scritto già il mio nome 

lassù nel cielo. (tornada) Avevi scritto già la mia vita insieme a te. 

Avevi scritto già di me. 2.E quando la tua mente fece splendere le 

stelle,(estrofa) e quando le tue mani modellarono la terra, dove non c'era niente 

quel giorno.” 

b- Transcripció: està escrita aquesta obra en la tonalitat de La menor, encara 

que es mou dintre de l’escala de La menor natural i per tant podríem parlar de 

modalitat en lloc de tonalitat. 

c- Ritme: és binari i està escrit en 2/2 (compàs xapat). A la segona part hi ha un 

canvi de compàs que passa a ser de 4/4 o “compasillo”. El tempo de la primera 

part ens ve donat amb les paraules “Tranquillo ed espressivo” i el metrònom 
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ens indica la blanca a 60. I a la segona part, al canvi de compàs, hi trobam “Un 

poco mosso”  amb el metrònom de negra a 84. 

d- Estructura: l’obra està basada en la cançó que curiosament ens mostra la 

frase musical que pertany a l’estrofa i no a la tornada. La frase musical la 

podem dividir en dues semifrases de 6 compassos cada una. Comença en la 

repetició de la frase per 4 vegades, aquesta seria la primera part que és 

totalment manual, és a dir, no hi ha pedal; i a la segona part, hi trobam una 

petita fugueta, on el pedal hi participa doblant els valors o en valors molts 

llargs (de rodona i blanca). 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de tres teclats i pedal obliagt; i 

als 3 teclats hi trobam jocs de fons de 8 i 4 peus, encara que al III Teclat, a més 

hi ha el Ple. Al Pedal hi els jocs de 16 i 8 peus. Comença la primera part en el I 

Teclat, i com es repeteix 4 vegades la frase musical, va canviant el teclat a cada 

repetició: la primera i tercera vegada es toca al I Teclat i la segona i quarta al II 

Teclat. A la segona part, que és la fugueta, comença al III Teclat, i quan entra 

el pedal hi afegeix una “ancia dolce” que és una Trompeta Real, doncs aquest 

porta el “cantus firmus”.  

f- Dificultat: és una obra que no presenta grans dificultats, encara que a la 

segona part hi trobam la petita fugueta on el pedal té un paper important perquè 

porta el tema de la cançó en valors llargs, mentre les mans van participant en el 

desenvolupament de la fugueta. Podríem considerar que té una dificultat baixa. 

g- Nivell: aquesta obra podria estar destinada al tercer curs dels estudis de grau 

mitjà. 

h- Aportació didàctica: podem aprofitar aquesta obra per practicar amb els 

manuals les escales menors naturals començant per la tonalitat de l’obra La 
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menor, i participant amb valors llargs el pedal. Harmònicament ens mostra una 

primera part manual, on el “cantus firmus” està a la veu superior de la mà 

dreta, encara que no té un joc solista per ella, perquè al mateix temps que 

s’interpreta el “cantus firmus” també es toquen altres notes i moltes vegades 

contrapuntísticament amb la mà esquerra, i alguna vegada amb paral·lel i 

seguint en certa manera els graus tonals, inclús amb la dominant amb la tercera 

alterada. Ens mostra igualment que cap repetició és igual respecte a l’harmonia 

i al tractament de les veus, doncs comença amb dues veus i va canviant a tres 

veus. A la segona part hi ha la petita fuga que comença amb el subjecte a la mà 

esquerra en la mateixa tonalitat de l’obra i amb la nota mi; després entra la 

resposta a una quinta justa ascendent, mentre el pedal dobla el valor del “cantus 

firmus” i va seguint la fuga en el manual. Primer comença passant per petites 

modulacions començant per La menor (el to de tota l’obra) i passant per Mi 

menor a través de la seva dominant Si M, i segueixen Sol M, Do M, per anar a 

La menor i tornar començar de bell nou aquestes petites modulacions que giren 

entorn de les mateixes tonalitats abans esmentades.  

 

10- “Sia laudato” 

a- Text: la cançó diu:  

“Sia laudato san Francesco, qué che aparve en crucifixo come Redemptore “ 

(tornada) “A Cristo configurato, de le piache fue signato  

inperciò che avea portato scripto in core lo suo amore.” (estrofa) “Molti messi 

avea mandate la divina Maiestate, et le genti predicate  come dicon le 

Scripture. “ (estrofa) 
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(no hi ha totes les estrofes) 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Re Major, i l’autor exposa 

el tema de la cançó en aquesta tonalitat. El tema és la tornada de la cançó. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs del 4/4. El tempo ens ve indicat 

amb la paraula “Andantino comodo” i la velocitat de la pulsació ens la dóna el 

metrònom de negra a 80. 

d- Estructura: la peça consta d’una frase repartida en 3 semifrases, encara que 

la segona i tercera semifrases es repeteixen amb una variant. Les tres 

semifrases són diferents i estan encadenades, però a l’obra, l’autor les ha 

separades per intercalar passatges instrumentals que van imitant els motius 

melòdics. Així comença am 8 compassos que preparen la introducció del tema 

que comença amb el pedal. Aquesta primera semifrase dura 5 compassos i 

continuen 7 compassos més amb els passatges contrapuntístics, fins que torna 

entrar la segona semifrase que dura 4 compassos i es torna a repetir amb una 

variant; tot seguit entra la tercera i última semifrase que també es torna repetir 

amb la variant. 

e- Registració: l’obra està pensada per ser interpretada en un orgue de dos 

teclats i pedal obligat. Al I Teclat hi ha els jocs de fons de 8 i 4 peus, a més del 

Ple; al II Teclat hi ha solament jocs de fons de 8 i 4 peus, i al Pedal hi ha els 

jocs de 16, 8 i 4 peus (el joc de 4 peus del pedal, pot ser el Tenor o el Coral 

Baix). Comença l’obra al manual II i després entra el pedal amb el tema. Quan 

repetim la segona semifrase passa al I manual i suposam també que el pedal 

hauria d’estar enganxat a aquesta manual perquè segueix portant el tema de la 

cançó fins el final. 
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f- Dificultat: podríem considerar que té una dificultat baixa, en part per la 

brevetat de la peça, però també perquè encara que hi hagi el pedal que porta el 

“cantus firmus”, ho fa en valors llargs, la qual cosa facilita el contrapunt 

manual. 

g- Nivell: pel que hem dit abans, aniria bé posar-la al tercer o quart curs dels 

estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: ens pot ajudar d’exemple per fer escales amb valors 

llargs al pedal mentre també podem practicar al manual en valors més breus. 

Harmònicament podem extreure un bon exemple de contrapunt al manual, 

mentre el pedal va interpretant el “cantus firmus”. Comença amb motius 

melòdics del tema al manual en forma de contrapunt i fent petites modulacions 

passant de Re Major (la tonalitat principal) passant pel seu relatiu Si menor i 

tornant cap a Re Major, quan entra el pedal amb el “cantus firmus” que segueix 

en bona part els acords tonals, mentre a l’interludi que segueix torna a modular 

cap el Fa# menor i passant per Si menor, però tornant cap a Fa# menor perquè 

la segona semifrase segueix aquesta tonalitat, arribant a la cadència damunt 

aquest acord, per continuar la tercera semifrase que quan es repeteix canvia 

l’acompanyament i acabant en Re Major. 

 

11- “Mistero della cena” 

a- Text: la cançó diu: (és una cançó estròfica, encara que no hem posat totes les 

estrofes) 

“Mistero della cena è il Corpo di Gesù.                                         

Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.                                                

E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi.                                   
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Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.” (estrofa) 

“Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 

Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 

Intorno a questo altare l'amore crescerà.” (estrofa) 

 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Fa Major, i també en 

aquest cas la melodia de la cançó sempre surt en aquesta tonalitat. 

c- Ritme: és binari i està escrit en 4/4. El tempo ens ve indicat a la primera de 

les tres parts, amb les paraules “Andante espressivo” i la velocitat de la 

pulsació la trobam amb el metrònom de negra a 80. A la segona part hi trobam 

un canvi de velocitat de la pulsació amb el metrònom de negra a 84; i finalment 

a la tercera part, hi trobam un canvi de tempo amb “Vivace”  i el metrònom de 

negra a 96. 

d- Estructura: la cançó consta de 4 frases de 4 compassos cada una. Així, 

l’autor exposa el tema de la cançó en les tres parts, gairebé tot seguit: primer al 

manual amb la línia melòdica a la veu aguda de la mà dreta, llavors a la mà 

esquerra com a solista i per acabar en el pedal. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de tres teclats i pedal obligat. 

Al I manual o teclat hi ha jocs de fons de 8 i 4 peus; al II manual hi trobam 

“Fondi dolci 8’ “ que ens indica jocs de flautes o gamba... i al III hi ha l’Oboè. 

Al Pedal hi ha jocs de 16 i 8 peus. Comença al I manual i va alternant amb el II 

manual en aquesta primera part. A la segona part, la mà dreta està al II manual 

i la mà esquerra al III on hi ha l’Oboè, a més del pedal; i finalment a la tercera 

part les mans estan al I manual on s’hi afegeix el Ple, i que suposadament ha 
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d’estar enganxat al pedal, perquè quan es torna a repetir, s’hi afegeix la 

Trompeta Real (“Ancie”) i per acabar també l’afegeix al pedal. 

f- Dificultat: consideram que aquesta obra té una dificultat alta, a pesar de no 

ser excessivament llarga, doncs a la segona part la mà esquerra canta el tema 

de la cançó amb tresets a la mà dreta i amb el pedal que també va cantant 

acompanyant la cançó, dificulta tècnicament la interpretació que encara es veu 

augmentada a la darrera part amb un tempo molt ràpid en forma de toccata, on 

el pedal porta el “cantus firmus”. 

g- Nivell: aniria destinada als alumnes de cinquè curs dels estudis  de grau 

mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament presenta algunes dificultats com els tresets 

de la mà dreta, mentre trobam també algunes corxeres a la mà esquerra, a més 

d’una negra amb puntet, però també al pedal hi trobam corxeres i tresets de 

negres, mentre continua el tema a la mà esquerra i els tresets a la mà dreta. 

Segueixen els tresets en aquest cas amb les dues mans compartint-los, mentre 

el pedal toca el “cantus firmus” a la tercera part. L’anàlisi harmònica ens 

permet de veure la melodia de la cançó a la primera part totalment transformat 

el seu acompanyament amb acords de pas igual com si fos una petita 

modulació una darrera l’altra, excepte al final que segueix els acords tonals a la 

cadència. A la segona part si que hi trobam la melodia que segueix en part els 

acords tonals de Fa Major, encara que a la segona frase hi ha una petita 

modulació cap a la dominant (Do Major) i en forma de cadència i segueix cap a 

la tonalitat de Re menor i tornant acabar amb la tònica. 

 

12- “Le mani alzate” 
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a- Text: la lletra diu:  

“Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo. Le mani zalzate verso te,                                                         

Signor, gioia è in me nel profondo.” (estrofa) 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Re Major, i per tant la 

cançó també és exposada solament en aquesta tonalitat. 

c- Ritme: és binari i està escrit en el compàs del 4/4. La modificació del tempo 

ens ve donada amb les paraules “Alquanto lento”, i la indicació del metrònom 

ens indica la velocitat de la pulsació amb la negra a 56. Més endavant trobam 

“Alquanto più mosso” i a la segona part que podríem dir, trobam “Allegretto” 

amb la blanca a 72, i al final quan arribam a la cadència final tornam veure 

“Moderato”. 

d- Estructura: la cançó consta de 4 frases, encara que es repeteixen formant 

variants. Per tant ens quedarien així: a – b – a – b’; encara que quan tornam 

sentir una altra vegada a i b, tornen tenir variants. L’obra comença amb 5 

compassos que ens introduiran el “cantus firmas” que entra en el pedal, i quan 

hem sentit a i b, tornam escoltar tres compassos fins que sentim una altra 

vegada el tema en el pedal, alternant després amb tres compassos més i 

escoltant el “cantus firmus” que torna sortir ja fins al final. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al I 

manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus més el Ple; i al II manual hi ha 

també els jocs de fons de 8 i 4 peus. Al Pedal hi ha els jocs de 16 i 8 peus amb 

la unió al manual. Comença amb les mans al II manual, i després entra el pedal 

amb el tema, quan torna a repetir la primera frase, ja ha canviat al I manual 

sense el Ple (per tant suposam que no hi hauria d’haver el Ple posat al principi). 
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A la segona part quan canvia el tempo a “Allegretto” hi trobam les mans al I 

manual amb el “Ripieni”, i així acabarà. 

f- Dificultat: pensam que aquesta peça té una dificultat mitjana, degut a la 

complexitat del contrapunt i de la tonalitat amb les seves petites modulacions i 

els valors que hi trobam. A més a la segona part augmenta la velocitat del 

tempo la qual cosa dificulta l’execució de tot, utilitzant valors molt breus, amb 

grups de notes lligades...  

g- Nivell: Pensam que el nivell podria estar a quart curs dels estudis de grau 

mitjà. 

h- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta des del punt de vista tècnic passa per 

interpretar amb molta regularitat els grups de semicorxeres que toquen les dues 

mans paral·lelament, mentre el “cantus firmus” es troba al pedal. A la segona 

part hi trobam aquestes semicorxeres a les dues mans amb progressions i a un 

tempo ràpid, que ens permet d’aplicar a escales per terceres... Harmònicament 

utilitza els acords tonals amb petites modulacions passant pel tercer grau Fa# 

Major; però abans d’arribar a la segona part juga amb aquestes petites 

modulacions constants fins acabar amb la dominant (La M) per tornar al tema a 

la segona part i seguint amb més fidelitat els graus tonals. 

 

13- “Se qualcuno ha dei beni” 

a- Text: la cançó diu: (és la tornada, i després segueixen les estrofes) 

“Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel 

dolor, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui.” 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Fa Major, i el tema sempre 

surt en aquesta tonalitat. 
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c- Ritme: el ritme és binari i està escrita la primera variació amb el compàs de 

2/4, i després canvia al compàs de 4/4, encara que al final hi trobam intercalat 

solament un compàs de ¾ seguit d’un altre de 2/4. El tempo ens ve indicat am 

les paraules “Moderato semplice” a la primera variació i amb el metrònom de 

negra a 63, a la segona hi trobam “Più incisivo”; a la tercera “Andante”; a la 

quarta “Andantino” i quan acaba aquesta variant  trobam “Più lento”; i a la 

darrera variant hi ha “Un poco vivace benche moderato” per després ja acabant 

encara tornam veure “Più maestoso i finalment “Lento” a la darrera cadència.  

d- Estructura: la tornada de la cançó, és simple i consta de dues frases de 4 

compassos. L’obra comença amb una introducció de 15 compassos fins que 

comença el tema amb la primera variació, i així va repetint fins a 5 vegades, 

essent la darrera en forma fugada. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de tres teclats sense pedal 

obligat. Al I manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus; al II manual 

trobam els jocs de fons “dolci” de 8 i 4 peus, que són flautes, bordons, gamba... 

i al III manual hi tornam trobar els jocs de fons amb el Ple. La introducció 

comença al II manual; la primera variació passa al I manual i també la segona, 

fins que a la tercera passa al II manual, i a la quarta s’hi afegeixen 2 peus, que 

pot ser la Quinzena. A la darrera variació fugada passa al manual III amb el 

Ple, però a la cadència final passa al manual II acabant piano. 

f- Dificultat: podríem considerar aquesta obra de dificultat baixa, encara que 

tengui una cera dificultat de lectura degut a les petites modulacions constants 

que hi trobam i al tempo ràpid de la darrera variació amb el tema fugat. Una 

altra de les causes perquè la podem considerar més fàcil, és simplement que no 

hi ha pedal. 
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g- Nivell: pensam que podria estar a tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament ens ajuda a destacar el cant que sempre 

està a la veu aguda de la mà dreta, sense ser solista, i per tant això ho dificulta. 

A més l’estil fugat de la darrera variació amb el tempo ràpid ens ajuda a 

conèixer bé el tema que va sortint i a fer-lo sentir. Harmònicament comença 

també la introducció en forma de cànon, fins arribar a la primera variació, on hi 

trobam una modulació constant, en canvi a la segona variació hi podem trobar 

alguns acords tonals, com la subdominant i la dominant de Fa M. A la tercera 

variació comença en menor (Fa menor), i per tant també hi trobam la dominant 

en menor. El mateix passa a la quarta variació que segueix els graus tonals amb 

aquesta petita modulació cap a la dominant i després cap a la subdominant. En 

canvi a la darrera variació amb l’estil fugat, comença amb el tema (subjecte) en 

la nota la (Fa M) i la resposta una quarta justa descendent (mi) i va fent petites 

modulacions fins que torna acabar amb la tònica Fa. 

 

14-  “Signore, ascolta” 

a- Text: la lletra diu així: (solament hi ha una frase) 

“Dall'abisso a te grido, o Signore: 

Signore, ascolta la mia voce  

Signore, ascolta la mia voce; 

siano attente le tue orecchie 

alla voce della mia preghiera.” 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Mi bemoll Major, i el tema 

melòdic de la cançó no surt d’aquesta tonalitat, excepte el primer motiu 
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melòdic que entra com la resposta d’una fuga, i aquesta “resposta” al 

“subjecte” sí que ho fa en altres tonalitats. 

c- Ritme: el ritme és binari i està escrita amb el compàs de 4/2, excepte abans 

de la darrera frase on hi trobam un canvi de compàs, doncs passa al 2/2 

momentàniament durant un sol compàs, per tornar al compàs de tota l’obra 4/2. 

El tempo ens ve indicat amb la paraula “Lento” al primer compàs que és una 

cadència per introduir el “cantus firmus” de la cançó. Per tant al segon compàs 

hi trobam la paraula “Moderato”  i la velocitat de la pulsació amb el metrònom 

de blanca a 76; al final hi trobam encara “Più moderato”. 

d- Estructura: la cançó consta de dues frases de 4 compassos. L’obra comença 

amb un compàs cadència que fa d’introducció, i després ja entra la primera 

frase que es va repetint contrapuntísticament, i després continua amb la segona 

frase que es torna repetir amb el pedal fins acabar. Tot això enmig de passatges 

que recorden els motius melòdics de les frases. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al I 

manual hi trobam jocs de fons de 8 i 4 peus, més el Ple. Al II manual ens indica 

jocs de fons “dolci” de 8 i 4 peus, que com ja sabem serien de la família de les 

flautes. 

f- Dificultat: consideram que aquesta peça estaria inclosa dins les obres de 

dificultat baixa, encara que com podem veure, està construïda dins un estil 

contrapuntístic, a mode de fuga, amb el subjecte (mi bemoll) a la mà dreta, i la 

resposta (si bemoll) a la distància d’un interval de quarta justa descendent a la 

mà esquerra, mentre el pedal torna insistir amb el subjecte desenvolupant tot el 

“cantus firmus” amb espais de silenci mentre els manuals continuen també amb 

fragments de les frases de la cançó. A pesar de tot, l’obra és molt curteta. 
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g- Nivell: per el motiu abans esmentat, diríem que podria anar a tercer curs dels 

estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament no ens aporta res nou, encara que podem 

aprofitar el contrapunt constant que hi trobam en tota la peça, per ajustar i 

sincronitzar bé les mans amb el pedal. Des del punt de vista harmònic, és 

interessant seguir l’evolució del tema fugat a totes les veus (mans i peus) que 

comença en la tonalitat de Mi bemoll Major a la mà dreta, però quan entra la 

resposta a la mà esquerra ho fa en si bemoll, per tornar entrar el pedal amb el 

subjecte en mi bemoll una altra vegada (evidentment tot això es desenvolupa 

dins la tonalitat de Mi bemoll Major) que va fent petites modulacions que 

passen per  Sol bemoll Major, Si bemoll menor i Major (dominant), Sol menor, 

Do menor... i a la segona frase hi podem trobar els graus tonals que segueix 

l’acompanyament fins arribar al canvi de compàs on s’acosta a la cadència 

final canviant els acords tonals per una constant modulació, arribant a utilitzar 

acords enharmònics. 

 

15-  “Vi darò un cuore nuovo” 

a- Text: “Vi darò un cuore nuovo, mettrò dentro di voi, uno Spirito nuovo.” 

(tornada o ritornello) 

Estrofes: 

“Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 

suolo”. 

“Vi aspergerò con acqua pura, e io vi purificherò, e voi sarete purificati”.  

“Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli”. RIT. 
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“Porrò il mio Spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro 

Dio”.  

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de La menor i també la tornada que 

és el que hi trobam com a línia melòdica de la cançó, encara que la primera 

frase d’aquesta tornada es va repetint en altres tonalitats. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 ò “compasillo”. El tempo 

ens ve indicat amb la paraula “Moderato” i amb la velocitat de la pulsació amb 

la negra a 76, al principi, encara que a la segona part hi trobam “Più maestoso: 

con grazia” i a la tercera part “Tempo giusto”. 

d- Estructura: realment el que trobam és la primera frase o semifrase de la 

tornada, que es va repetint també en forma contrapuntística encara que no 

arriba a ser un model fugat com a l’anterior. Així podríem dir que hi ha una 

primera part on va sorgint aquesta semifrase que gairebé té una durada de dos 

compassos. A la segona part ja hi ha com un episodi sense arribar a 

desenvolupar la idea total de la semifrase, fins arribar a la tecera part on entra 

el tema amb el pedal i amb acords a les mans i amb respostes al pedal. 

e- Registració: està pensada aquesta obra per un orgue de dos teclats i pedal 

obligat. Al I manual hi trobam jocs de fons de 8 i 4 peus, i al II també el 

mateix. Al Pedal just hi ha un joc de 16 peus enganxat als teclats (Un. Tast.). 

La primera part està interpretada amb el I manual, i suposam (perquè no està 

indicat) que la segona part s’executaria amb el II manual, tornant anar al I 

teclat a la tercera part, afegint el Ple. 

f- Dificultat: podríem dir que té una dificultat mitjana, encara que sigui una 

peça curteta, perquè hi trobam un contrapunt amb valors ràpids, a més del 

pedal que es mou també amb aquests mateixos valors. 
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g- Nivell: aquesta cançó podria anar destinada tercer o quart dels estudis de 

grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament hi trobam la dificultat contrapuntística 

igual que en altres obres que ja hem comentat, però també les octaves de la mà 

dreta a més de successions d’acords de sexta i sèries de sextes. Al pedal hi ha 

valors molt curts amb intervals i salts difícils, que impliquen practicar una bona 

tècnica en el pedal. Harmònicament és una obra interessant pel contrapunt 

constant durant tota la peça, i amb petites modulacions que es donen al llarg de 

l’obra. Comença en La menor, fins arribar a una cadència en la dominant (Mi 

Major), i després s’inicia en el relatiu major (Do Major) als manuals i es mou 

juntament amb el pedal dins aquesta tonalitat. A la segona part entra en una 

barreja d’acords amb motius constants de la primera cèl·lula melòdica, per 

entrar de bell nou  a la tercera part en la tonalitat original de La menor amb el 

“cantus firmus” al pedal amb imitacions als manuals en altres alçades, i el 

pedal introdueix una petita modulació cap a la subdominant (Re menor) i 

passant per altres acords fins acabar en l’acord de La Major. 

 

16-  “Ti esalto, Dio, mio Re” 

a- Text: “Ti esalto Dio, mio Re, 

canterò in eterno a Te;     

io voglio lodarTi, Signor,                

e benedirti,   Alleluia!”  

“Il Signore è degno di ogni lode. 

Non si può misurar la sua grandezza.  
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Ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità.” 

(Segueixen altres estrofes) 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Sol Major i el “cantus 

firmus” que és la primera estrofa i la segona estrofa, també segueixen la 

mateixa tonalitat. 

c- Ritme: aquest ritme és binari i està escrit en 4/4 (“compasillo”). El tempo 

ens ve donat amb les paraules “Moderatamente mosso” i la velocitat de la 

pulsació amb el metrònom de negra a 92. A la segona part que ja és el 

començament de la segona estrofa hi trobam “Espressivo con grazia”. 

d- Estructura: la cançó consta de dues estrofes. La primera estrofa té dues 

frases A i B, amb dues semifrases cada una, quedant així: A = a – b  i B = c – 

d, essent cada semifrase de 3 compassos. Per tant cada frase té una durada de 6 

compassos. La segona estrofa consta de dues frases C i D, la primera de 4 

compassos i la segona de 5 compassos. La peça comença amb una introducció 

de 4 compassos, i després comença A = a – b; B = c – d – d. Segueixen 4 

compassos més. Comença la segona estrofa amb la primera frase C que es 

torna a repetir i segueix la frase D. Després torna anar Da Capo fins acabar 

amb d. 

e- Registració: aquesta obra ha estat pensada per un orgue de de dos teclats 

sense pedal obligat. Al principi hi trobam al manual I, jocs de fons de 8 i 4 

peus, a més de llengüeta (Trompeta), i al II manual també jocs de fons de 8 i 4 

peus, amb el Ple. Per tant comença aquesta primera part al teclat II, fins que 

entra el “cantus firmus” a la mà dreta i les dues mans passen al I manual fins a 

la segona part. Aquesta comença amb un canvi de registració: al I manual hi 
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trobam jocs de fons de 8 i 4 peus amb la Trompeta Real (“Tromba dolce”) i al 

II jocs de fons de 8’ i 4’. 

f- Dificultat: pensam que aquesta obra podria considerar-se fàcil, per això 

tendria una dificultat baixa, perquè no hi ha grans complicacions d’acords, i a 

més és una obra manual sense pedal. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat podria anar al primer o segon curs dels 

estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: ens pot ajudar a repassar els arpegis que hi són en els 

acords arpegiats de la mà esquerra. Per aquest motiu podem fer pràctica d’això 

a les dues mans. Des del punt de vista harmònic es presenta una introducció 

que segueix en certa mesura els graus tonals amb una sola veu de la mà 

esquerra que farà d’acompanyamet a la primera frase de la primera estrofa, 

encara que a la segona semifrase d’aquesta primera frase, ha fet una modulació 

per anar a La menor, per tornar acabar a la segona frase en la tonalitat original. 

A la segona part, ens fa un acompanyament amb la mà esquerra amb uns 

acords distints als acords tonals i amb una espècie de modulació constant. 

 

17-  “Il Signore è la mia salvezza” 

a- Text: 

Tornada:  

“Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più,  

perché ho nel cuore la certezza 

la salvezza é qui con me.”  

(Segueixen les estrofes) 
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b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Fa menor, encara que el 

“cantus firmus” el trobam modulat en altres tonalitats. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 2/4. Podem dividir l’obra en 

4 parts. A la primera part el tempo ens ve indicat amb les paraules “Andantino 

moderato” i amb la velocitat de la pulsació a través del metrònom amb la negra 

a 72. La segona part diu “Allegretto leggiero” i la negra a 84. A la tercera part 

hi trobam “Moderato” i quan comença el tema “grazioso” amb el metrònom de 

negra a 88. A la darrera part hi llegim “Maestoso un poco allegretto” amb la 

negra a 84. 

d- Estructura: la cançó té dues frases de 8 compassos (A i B) i que podem 

dividir en 4 semifrases: A = a – b i B = c – b’. Comença la primera part amb 

dos compassos d’introducció i ja A i B, i torna a repetir aquestes dues frases. 

Segueix la segona part amb A i B que es torna a repetir. La tercera part 

comença amb tres compassos per tornar a introduir A i B i torna repetir B, 

tornant repetir tota la tercera part sense els tres compassos que introdueixen les 

frases. Després de repetir la tercera part, venen tres compassos per finalitzar 

aquesta tercera part, canviant el tempo i posant “Moderato”. La quarta part 

torna començar amb la semifrase a, però aquesta vegada en forma de fuga i 

després tornam a sentir la semifrase c, també en estil fugat i seguit de la 

semifrase b’ igualment dins aquest estil fins acabar aquesta part fugada.  

e- Registració: aquesta obra està pensada per un orgue de 3 teclats i pedal 

obligat. Hi ha preparats al I manual jocs de fons de 8, 4 i 2 peus (a més del 

Flautat i l’Octava, hi hauria la Quinzena 2’); al II manual hi torna haver jocs de 

fons de 8 i 4 peus i al III manual, solament jocs de fons de 8 i 2 peus. Al Pedal 

hi ha els jocs de 16 i 8 peus. Comença amb els dos compassos d’introducció 
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amb jocs de fons suaus (“Fondi dolci”) que com sabem serien de les famílies 

de flautes, Viola de Gamba... i tot seguit passa al II manual, però quan torna a 

repetir les frases A i B la mà esquerra canta i passa al I manual, continuant la 

mà dreta al II manual. La segona part comença amb la mà dreta al I manual i la 

mà dreta al III manual. Abans de comença el tema a la tercera part, les dues 

mans passen al II manual, i quan comença el tema amb la mà dreta, aquesta 

passa al I manual, afegint “Tromba dolce” que vol dir Trompeta Real, i al II 

manual s’hi afegeixen 2’ (Quinzena). Torna acabar aquesta tercera part amb 

jocs de fons suaus als tres darrers compassos del “Moderato”. La quarta part 

comença al I manual amb les dues mans. Suposam que s’ha d’unir el pedal 

amb el manual, encara que no ho posi, i a més al final d’aquesta darrera part, 

acaba amb un “Adagio” i minvant la força de la intensitat, passant de fort a mig 

fort i després piano. Això vol dir que hauríem de canviar de manual i passar al 

II ò al III i llevant algun joc més incisiu com els 2’. 

f- Dificultat: podem considerar aquesta peça de dificultat mitjana o inclús alta, 

tant per l’extensió com per la dificultat tècnica que implica el contrapunt, els 

canvis de teclat... 

g- Nivell: degut al que hem comentat abans, aniria bé situar aquesta obra al 5è 

curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: és una obra molt completa i al mateix temps complexa, 

per tant tècnicament ens aporta la tècnica de la registració quan una de les dues 

mans ha d’acompanyar el “cantus firmus” que fa l’altra; i també a la darrera 

part amb l’estil fugat on s’ha de destacar el tema constantment. Tot això ho 

podem aprofitar per fer pràctica d’escales en la tonalitat de Fa menor i les 

tonalitats veïnes tal com ho trobam a la mà dreta en la segona part; també els 
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tresets picats de la mà esquerra que acompanya la dreta en la tercera part. Pel 

que fa a la composició pròpiament, podem comprovar com el plantejament per 

desenvolupar tot el preludi-coral és molt interessant. La primera part exposa les 

frases A i B seguint en certa fidelitat els acords tonals de la tònica Fa menor: 

subdominant (Si bemoll menor) i dominant (Do Major). La segona part fa el 

mateix però amb l’acompanyament de la mà dreta fent una sola veu amb 

semicorxeres que executen escales, arpegis... i la mà esquerra porta la melodia 

amb un joc solista. La tercera part transporta (modulació) la melodia a la mà 

dreta i en la tonalitat de Si bemoll menor seguint també els graus tonals 

d’aquesta nova tonalitat. I la quarta part torna a començar en la tonalitat 

original de Fa menor després d’haver-la introduït la dominant d’aquesta en el 

“Moderato” abans d’aquesta quarta part. La darrera part en estil fugat, comença 

amb el motiu melòdic en Fa menor de les semifrases a i b, entrant 

alternativament a mode de subjecte i resposta les mans i el pedal. Després torna 

fer el mateix amb la semifrase c, entrant el pedal una quarta justa descendent 

respecte del tema que ha introduït la mà dreta amb la nota do’,  modulant dins 

les tonalitats veïnes. Després ens torna a presentar la semifrase b’ com a 

subjecte i transportat de bell nou a Si bemoll menor al final, per acabar una 

altra vegada en Fa menor, encara que a la cadència final acaba en l’acord de Fa 

Major. 

 

18-  “Era un giorno come tanti altri” 

a- Text:  

“Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno Lui passò. 
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Era un uomo come tutti gli altri 

e passando mi chiamò.” 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Do Major, i la cançó també 

està en la mateixa tonalitat de Do sense ser transportada ni modulada a altres 

tonalitats. 

c- Ritme: el ritme és binari i està escrit amb el compàs de 2/2 o compàs xapat. 

La peça té dues parts ben diferenciades, la primera part ens indica “Molto 

calmo” amb el metrònom de blanca a 56, i a la segona part hi trobam 

“Moderato” amb la velocitat de la pulsació de blanca a 60. 

d- Estructura: la cançó podria dividir-se en 4 frases A (3+3 compassos), B (4+3 

c.), C (3+3 c.) i D (3+3 c.). Cada frase comprèn dues semifrases amb els 

compassos assenyalats entre parèntesi. Així ens podria quedar així: A= a – a’; 

B= b – c; C=d – d; D=e – c’. L’obra comença amb la primera part que comprèn 

les 4 frases, acabant amb una cadència en l’acord de tònica, tornant a repetir les 

4 frases afegint el pedal i acabant també en la tònica. Comença la segona part 

amb la repetició de les 4 frases al pedal i en forma de tocata. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 3 teclats i pedal obligat. Al I 

manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4. Al II manual  hi posa els mateixos 

jocs de fons, i al III manual també hi ha els jocs de fons de 8 i 4 peus a més de 

la Trompeta Real (“Ancia dolce”). Al Pedal hi ha els jocs de 16 i 8 peus. 

Comença la primera part al II manual, però després de la primera cadència la 

mà esquerra passa al III manual per fer cantar el “cantus firmus” fins acabar 

aquesta primera part. La segona part comença amb les dues mans al I manual, i 

afegeix la Trompeta al pedal fins arribar a la cadència final, afegint la 

Trompeta Real i la Quinzena. 
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f- Dificultat: creiem que aquesta obra té el grau de dificultat mitjana degut 

entre altres coses a la complexitat tècnica en la segona part: arpegis amb les 

dues mans, velocitat... 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat, podríem situar la peça al quart curs dels 

estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament ens mostra la tècnica d’una tocata, doncs la 

segona parta és realment una tocata amb el tema al pedal. En aquesta segona 

part tenim l’oportunitat de practicar els arpegis amb les dues mans amb grups 

de 4 semicorxeres. Per tant podrem també fer pràctica dels arpegis en altres 

tonalitats i amb escales amb notes llargues al pedal. Harmònicament ens mostra 

al començament una manera innovadora d’harmonitzar una melodia amb un 

bordó a la mà esquera amb un interval continu de quinta (re-la) amb una nota 

llarga i lligada (rodona), mentre la primera frase melòdica es desenvolupa en 

intervals de quarta paral·lels (mi-si,). Després segueixen les altres frases, 

encara que no segueix quasi gens els graus tonals en l’harmonització de les 

frases. Així, per exemple, després de la primera cadència en la primera frase, 

quan torna a començar la cançó amb el “cantus firmus” a la mà esquerra com a 

veu solista, ho fa amb l’acord del III grau, però en major (Mi Major) fent 

petites modulacions i constants de tal manera que no podem sentir els graus 

tonals, excepte a les cadències. Inclús a les notes llargues de la melodia, amb la 

mà dreta i el pedal va canviant els acords a cada temps o pulsació. La segona 

part, que com hem dit és pràcticament una tocata, comença amb l’arpegi en la 

tonalitat de Do Major però inclou el quart grau alterat pujant-lo un semitò 

(fa#), jugant amb el VI grau afegint-hi aquesta mateixa nota i convertint aquest 

arpegi en La 6m. Aleshores les semifrases a i a’ porten l’acompanyament amb 
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aquests dos acords. La semifrase b la comença amb la dominant de Sol Major 

(Re7), i per tant hi ha una petita modulació momentània cap a aquesta tonalitat, 

però  quan acaba aquesta semifrase va cap al relatiu menor de Sol Major (Mi 

menor). A continuació també inclou la subdominant (Fa Major) de la tònica 

Do, i després torna cap al III grau en major (Mi Major)... així va cap a altres 

acords, i al final també inclou una variant al pedal, el que fa possible noves 

petites modulacions. 

 

19-  “Risuscitò, risuscitò” 

a- Text:  

“Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò! (Tornada) 

La morte, dove sta la morte? 

Dov’è la mia morte? Dov’è la sua vittoria?” 

“Risuscitò...” 

 

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Sol menor, i la melodia de la 

cançó no canvia en aquest cas a cap altra tonalitat. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb dos tipus de compassos. El que podríem dir 

la introducció, molt curteta que porta el compàs de 4/2,  i la segona part on 

comença el tema de la cançó amb el compàs 2/2 o compàs xapat. El tempo de 

la primera part o introducció porta les paraules “Maestoso solemne” amb el 

metrònom de blanca a 60, i el de la segona part “Allegretto (alla passacaglia)” 

amb el metrònom de blanca a 80. Al final (la cadència final, que dura 2 

compassos) acaba amb “Lentissimo”.  
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d- Estructura: l’autor ens presenta una sola frase de 8 compassos, que 

correspon a la tornada de la cançó. La primera part que és una introducció té 

una durada de 4 compassos. La segona part ja comença amb el “cantus firmus” 

de la cançó que es va repetint primer als manuals i després passarà al pedal 

amb alguna variant al final damunt la darrera cèl·lula melòdica de la frase. 

e- Registració: també és una obra pensada per un orgue de tres teclats i pedal 

obligat. Al I manual hi trobam els jocs de fons de 8, 4 i 2 (Quinzena) peus, a 

més del Ple (“Ripieni”). Al II manual hi ha exactament els mateixos jocs i al III 

manual, els jocs de fons de 8 i 4 peus, més “Ancie dolci” o sigui una Trompeta 

Real. Al Pedal no hi consta res, pensam per una errada, però amb tota 

probabilitat també hi hauria els jocs de 16 i  peus i unit al manual I ò II. La 

primera part, encara que no ho digui, la podríem fer al III manual. La segona 

part comença al II manual, però sense el Ple. Després passa al I manual, també 

sense el Ple (“senza Ripieni”), quan encara torna a repetir el tema estant a la 

mà dreta, hi afegeix el Ple. Quan passa el tema al pedal, seguim al I manual 

amb el Ple, i al pedal s’hi afegeix una Trompeta Real (“+Ancie”), i així va 

seguint l’obra afegint cada vegada més intensitat. Per això també hi afegeix la 

llengüeteria als manuals, que a més es podrien unir. A la cadència final del 

“Lentissimo” especifica “Tutti” (la màxima intensitat de l’orgue am les 

famílies de jocs corresponents). 

f- Dificultat: pensam que aquesta obra és de dificultat mitjana, sobretot quan 

entra el pedal on hi comença un contrapunt entre els dos manuals i també amb 

el pedal. També comencen els valors més curts als manuals (corxeres) a més de 

fer-ho amb arpegis. 
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g- Nivell: suposam per la dificultat abans esmentada que aniria bé al quart curs 

dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament podem aprofitar l’obra per repassar arpegis 

tant a la mà dreta com a la mà esquerra, implicant-hi el pedal amb escales. Tot 

això amb la tonalitat de l’obra que és Sol menor, a més de transportar-ho a 

altres tonalitats veïnes. Des del punt de vista harmònic, la peça comença amb 

una introducció que ens deixarà amb l’acord de sèptima de dominant de Sol 

menor, per poder començar la segona part en la tonalitat de tota l’obra. La 

melodia d’aquesta frase permet una harmonització que passa pels graus tonals 

a més de la combinació que permet, per exemple passar de la subdominant (Do 

menor) a la subdominant del Do menor que és Fa menor (però en Major), i 

d’aquest a la seva subdominant en forma de progressió. Quan entra el pedal, els 

manuals fan contrapunt entre ells i també amb el pedal. Poc abans d’acabar hi 

tornam trobar una espècie de progressió cromàtica al manuals mentre el pedal 

segueix duent el tema.  

20-  “Verrò all’altare di Dio”  

a- Text: 

“Manda la tua verità e la tua luce; 

siano esse a guidarmi, 

mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.” (estrofa) 

“Verrò all’altare di Dio, 

al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 

A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.” (estrofa) 
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b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Si menor, encara que 

trobarem la frase de la cançó transportada a altres alçades i tonalitats, i de 

fet també l’obra, doncs no acaba en Si menor sinó en Do# Major. 

c- Ritme: és binari (excepte en un compàs que canvia a ternari) però hi ha 

alguns canvis de compàs. Comença amb el compàs de 4/4 (“compasillo”) i 

després canvia a 2/2. Seguirà després el 3/2 solament en un compàs i continua 

amb el 2/2, i ja torna a passar al 4/4 fins al final. El tempo anirà canviant 

pràcticament a cada canvi de compàs. Així començarà amb “Lento, dolce” i tot 

d’una trobam “Moderato després dels dos compassos d’introducció, amb el 

metrònom de negra a 63. Al canvi de compàs 2/2 ens indica “Maestoso” que es 

torna a repetir quan el tornam trobar després del 3/2. Finalment trobam 

“Leggiermente mosso” al darrer canvi amb el compàs 4/4. 

d- Estructura: l’autor ens presenta la cançó amb una sola frase (deixant-nos 

amb un interrogant i per tant ens demana la següent frase) que podríem dividir 

en dues semifrases de 3 compassos cada una. L’obra comença amb dos 

compassos d’introducció. Segueix la frase que es va alternant amb passatges 

breus amb motius melòdics o cèl·lules melòdiques de les semifrases a mode 

d’episodis. Així fins arribar a la doble barra on hi trobam “Mestoso” i que 

trenca amb la part anterior perquè va improvisant damunt una altre motiu 

melòdic (de la segona semifrase) com una progressió en combinació amb les 

distintes veus d’ambdues mans. Ja a la darrera part tornam trobar el tema a la 

mà dreta alternant entre diversos passatges fins acabar. 

e- Registració: és una obra que està pensada per un orgue de 2 teclats sense 

pedal obligat. Al I manual hi trobam jocs de fons de 8 i 4 peus, i al II manual 

jocs de fons suaus (“Fondi dolci”) de la família de Flautes, Bordons, Gamba... 
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Comença la introducció de 2 compassos en el II manual amb la Veu Humana 

tota sola (“Voce umana sola”), i quan comença el tema suposam el deixar 

aquest II manual amb la registració indicada al principi. Després d’exposar 

varies vegades el “cantus firmus” en Si, quan canvia i passa a Re, també hi 

trobam un canvi de manual, al I. A continuació anirà creixent i afegirà el Ple, al 

“Maestoso”; abans d’arribar a la darrera part que torna passar al II manual en la 

tonalitat de Si. Però a la segona vegada que tornam escoltar el tema a la mà 

dreta, torna a passar al I manual fins arribar al forte, quasi al final, on hi afegirà 

el Plè, i poc desprès el tornarà llevar per acabar suaument amb un piano. 

f- Dificultat: pensam que podríem classificar aquesta obra de dificultat mitjana, 

a pesar de ser una peça totalment manual i per tant sense pedal obligat; però té 

la seva complexitat per deixar sentir el tema tant a la mà dreta com a 

l’esquerra, a més de l’estil contrapuntístic en alguns moments, així com la 

dificultat de lectura per la complexitat de l’harmonia. 

g- Nivell: pensam que estaria adaptada al tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: l’interès d’aquesta obra envers els alumnes passaria per 

practicar les octaves a les dues mans i en diverses tonalitats, a més dels tresets 

en veus paral·leles de les mans, i que podríem aprofitar per fer exercicis 

semblants amb les dues mans amb escales de tresets en aquestes tonalitats ja 

més complexes a partir de 2 alteracions a la clau. Des del punt de vista 

harmònic, també podem aprendre la complexitat en que el compositor ens 

mostra unes petites modulacions constants, encara que al principi podem trobar 

els graus tonals de Si menor; que de fet ens mostra com al final no acaba en Si, 

sinó en la tonalitat de Do# Major que ens la introdueix la seva subdominant 

que és Fa# menor, que en major és la dominant de Si menor. 
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21-  “Solleviamo i nostri occhi al Signore” 

a- Text:  

“Solleviamo i nostri occhi al Signore, 

finché di noi abbia pietà”. 

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Re menor. 

c- Ritme: el ritme és binari, encara que hi hagi algun compàs intercalat en ritme 

ternari, i comença amb el compàs 2/4 i que alternant-se amb el ¾ fins arribar al 

compàs 4/4, que després de passar una altra vegada al 2/4 i tornar al 4/4, 

continuarà i acabarà amb aquest darrer. El tempo és “Andante espressivo” amb 

el metrònom de negra a 66, a la primera part. A la segona part hi trobam 

“Energico”, i finalment, a la darrera part que és una fuga, hi ha “Moderato con 

delicatezza”. Al final de la fuga (cadència final) hi trobam “Adagio, solemne”.  

d- Estructura: l’obra està basada damunt una sola frase que podem dividir en 

dues semifrases de 4 i 3 compassos respectivament, tenint en compte que la 

primera semifrase està escrita amb el compàs de 2/4 i la segona semifrase està 

composta d’un compàs de 2/4, un altre de ¾ i el darrer de 2/4. L’obra comença  

amb l’exposició del “cantus firmus” que s’anirà repetint fidelment durant tota 

aquesta primera part. Quan arribam a la segona part “Energico”, el tema es 

torna sentir però amb variacions sobretot rítmiques, fins arribar a la darrera part 

que és la fuga. Aquesta segueix l’esquema de la fuga clàssica, amb el subjecte, 

la resposta, episodis, “stretto”... 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de dos teclats sense pedal 

obligat. Al I manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus. Al II manual hi ha 

solament l’Oboè. Comença al I manual i després, la mà dreta passa al II manual 
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per cantar el tema de la cançó. Abans d’arribar a la fuga, on hi trobam 

“Energico”, pensam que s’uneixen els 2 manuals, per tant s’interpretaria tot al I 

manual. A la fuga tampoc s’especifica en quin teclat començam, però pensam 

que podríem executar-la al I manual, llevant la unió de teclats i afegint un 

registre de 2’, per anar augmentant fins arribar al “Plenum” al final de la fuga, 

doncs acaba en un fortíssim. 

f- Dificultat: pensam que la dificultat és mitjana, encara que sigui una obra 

solament manual i sense pedal obligat. Sobretot pel que fa a la tècnica de la 

fuga, a més de la dificultat que suposa la lectura i complexitat de les 

modulacions. 

e- Nivell: per aquest motiu diríem que la podem posar al nivell de tercer curs 

dels estudis de grau mitjà. 

f- Aportació didàctica: tècnicament no ens dóna a conèixer res de bell nou, 

però si que podem aprofitar la peça per repassar les octaves amb les dues mans, 

sèries de sextes i terceres... i harmònicament el més interessant és la mescla 

que en fa entre el Re menor natural i melòdic, fent petites modulacions i 

deixant la dominant (La Major) per donar pas al tema de la fuga en re. Aquesta, 

comença amb el subjecte que és una variant de la primera frase i que comprèn 

les notes re – re  – la... de la mà esquerra,  i la resposta entra en un interval de 

cinquena ascendent (la – la – mi’...) amb la mà dreta, d’aquesta manera va 

modulant cap a La menor, segueix cap a Si menor amb progressions 

harmòniques i melòdiques... i tornant arribar al final a la tonalitat original de 

Re menor, arribant a “l’stretto” on comença amb la nota greu de la mà esquerra 

re, i torna entrar la mà dreta també amb la nota re, però després la veu aguda 

entra en la. Acaba en l’acord de Re Major.  
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22-  “Andrò a vederla un dì” (Variazioni) 

a- Text: 

“Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e 

mio amor. (estrofa)Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. (bis) 

(tornada) 

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Mi bemoll Major, el “cantus 

firmus” de la cançó també no es mou de la tonalitat. 

c- Ritme: la primera i segona part (les dues primeres variacions) estan dintre un 

ritme binari (de subdivisió ternària), i per això també estan escrites amb el 

compàs de 6/8. La tercera part i tercera variació, canvia al compàs ¾, on 

l’equivalència entre els valors dels diferents compassos ( negra amb puntet del 

6/8 i blanca amb puntet en el ¾) marcada pels metrònoms: negra amb puntet a 

60, i blanca amb puntet també a 60; independentment de les paraules que ens 

informen al principi del tempo “Raccolto devoto”, i a la tercera part amb el 

canvi del compàs hi trobam “Andantino espressivo”. 

d- Estructura: la cançó té 4 frases que dividirem en semifrases. Així ens 

quedaria: A= a – b; B= a – c; C= d – e; D= d – e’. Totes les frases són de 8 

compassos cada una. L’obra comença amb una introducció de 5 compassos i 

després continua l’exposició del tema (les 4 frases). Segueix de bell nou una 

repetició de les frases però a la mà esquerra; i finalment tornam sentir 

l’exposició de les 4 frases a la mà dreta, acabant amb una cadència en la tònica. 

e- Registració: aquesta obra també està escrita per ser interpretada en un orgue 

de 2 teclats i sense pedal obligat. Al I manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 

peus, i al II manual també jocs de fons solament de 8 peus. Comença la 
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introducció al II manual, i segueix el tema de la cançó al mateix manual, però a 

la meitat (la tercera frase C), ambdues mans passen al I manual, i a la  segona 

variació (segona part) la mà esquerra passa al I manual per cantar el tema, 

mentre la mà dreta torna passar al II manual. Al mig d’aquesta segona part 

(també a la frase C), la mà dreta també passa al I manual fins arribar a la 

tercera part. Aquesta comença també amb les dues mans al I manual, afegint-hi 

el joc de 2’ del principals (Quinzena), i a meitat d’aquesta variació (frase C), hi 

afegeix el Ple per acabar. 

g- Dificultat: podem considerar aquesta obra d’una dificultat mitjana, degut a la 

dificultat dels arpegis de la mà esquerra i la velocitat en que s’han de tocar, a 

més dels canvis de teclat. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat, pensam que aniria bé destinar-la al tercer 

curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: aquesta peça ens dóna l’ocasió per repassar els arpegis 

tant a la mà esquerra com a la dreta, a més de practicar-los a l’obra, juntament 

amb la melodia de la cançó i amb accentuació ternària. També ens permet de 

practicar aquest arpegis per mans separades. És un referent pel que fa al 

compàs compost per comparar-lo amb un altre de simple i veure les 

equivalències entre els valors. Des del punt de vista harmònic, podem seguir 

l’harmonització amb els graus tonals, sobretot a les dues darreres frases, tot i 

que a la segona part hi trobam petites modulacions a les primeres frases, i a 

partir de la tercer podem veure amb més claredat els graus tonals de Mi bemoll 

Major. A la tercera part també juga amb les petites modulacions en les 

tonalitats dels graus tonals, però que tornen cap a la tònica. 
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23-  “Salve Regina” (Impromptu) 

a- Text:  

“Salve Regina, Mater misericórdiae, Vita dulcedo, et spes nostra...” 

(en realitat just utilitza la primera semifrase de la cançó: “Salve Regina”)  

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Do Major, encara que el 

tema el sentim en altres alçades. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 o “compasillo”. El tempo 

ens ve indicat amb les paraules “Allegretto comodo”. Al final, quan entra el 

tema amb el pedal a mode “d’stretto”, hi ha un canvi de tempo i ens indica 

“Vivo” amb el metrònom de negra a 138. 

d- Estructura: és semblant a una fuga, on ens mostra primer el tema (subjecte) 

en Do que fa la mà esquerra, i després entra la mà dreta amb un interval de 

cinquena ascendent (resposta), torna replicar la mà dreta en do, i llavors el 

pedal amb la resposta en sol, continuant amb la mateixa resposta la mà dreta, i 

així es va introduint el mateix tema en diverses alçades i amb modulacions. 

e- Registració: aquesta obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal 

obligat. Al I i al II manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus. Al Pedal hi 

ha els jocs de 16 i 8 peus, a més de la unió al manual. La peça comença al II 

manual, però tot d’una que ha entrat el pedal, les mans passen al I manual, més 

endavant quan torna entrar el pedal amb el tema s’hi afegeix el Ple, i al final 

posa la llengüeteria al pedal i al manuals per acabar amb la màxima intensitat 

(equivalent quasi al “Tutti”).  

f- Dificultat: pensam que aquesta obra té una dificultat mitjana, sobretot pel 

contrapunt que hi ha constantment entre les mans i el pedal, a més de les 

dificultats d’aquest darrer amb valors breus. 
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f- Nivell: pel que hem dit abans, aniria destinada quart curs dels estudis de grau 

mitjà. 

g- Aportació didàctica: tècnicament ens permet de practicar el contrapunt entre 

les dues mans i el pedal, això és un bon exercici per destacar cada entrada del 

subjecte i resposta. Harmònicament, ens permet d’analitzar el contrapunt (fuga) 

amb el subjecte i la resposta a les dues mans i al pedal, veient les modulacions i 

progressions harmòniques que hi trobam. Així comença el subjecte amb la nota 

do (Do Major) a la mà esquerra, i la resposta entra amb la mà dreta però 

solament una cinquena ascendent (sol) i en clau fe fa; després torna entra el 

subjecte a la mà dreta i amb la nota do. El pedal canta la resposta en sol i 

segueix aquesta mateixa a la veu aguda de la mà dreta. Per tant va modulant 

passant per Sol M, Re M, Si menor... i després va fent també algunes 

progressions... fins arribar després d’alguns episodis a “l’stretto”  on totes les 

entrades tant al pedal com a cada mà són el subjecte (do), acabant en l’acord de 

tònica Do Major. 

24-  “Guarda questa offerta” 

a- Text:  

“Guarda questa offerta guarda noi Signor, tutto noi t'offriamo per unirci a Te.” 

(estrofa) 

“Nella Tua Messa la nostra Messa,nella Tua Vita la nostra vita. (2v)” (tornada) 

b- Transcripció:  l’obra està escrita en la tonalitat de Re menor, encara que el 

tema o frase de la cançó la trobam a altres alçades, per mor del contrapunt que 

hi ha (a mode de fugueta). 

c- Ritme: aquest és ternari i està escrit amb el compàs de ¾, encara que la 

cançó popular és de ritme binari. El que passa és que l’autor no ha agafat 
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fidelment la frase o frases de la cançó, sinó que n’ha fet la seva pròpia a partir 

de la cançó. El tempo el trobam a la primera part amb la paraula “Larghetto” 

amb el metrònom de negra a 60. A la segona part hi trobam “Allegretto” amb 

la negra a 116, i la tercera part que és el final (darrer compàs) hi ha “Lento 

molto”. 

d- Estructura: com hem dit, hi ha dues parts; la primera és una petita fugueta i 

la segona part és més una progressió basada damunt la tornada de la cançó: “ 

Nella Tua Messa...” que es repeteix, i a la segona volta torna anar Da Capo a la 

primera part (fugueta), saltant la segona part per anar cap a la tercera part 

(final)  en una espècia de coda. 

e- Registració: és una obra per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al I i al II 

manuals, trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus. Al Pedal hi ha els jocs de 16 i 8 

peus amb la unió al manual. La fugueta comença al II manual, encara que 

després canvia al I manual. La segona part torna començar al II manual amb el 

Ple. 

f- Dificultat: a pesar de ser una peça curteta, presenta les seves complicacions 

tècniques, sobretot per la rapidesa de la segona part i el contrapunt que hi ha. 

Per això podem dir que té una dificultat mitjana. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al tercer o quart 

curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: ens torna permetre d’abordar la tècnica del contrapunt 

amb les entrades a les diverses veus, a més d’alguna octava que després 

aguanta una nota mentre l’altra veu es va acostant i torna iniciar una altra 

octava... Com a fugueta, ens torna donar l’oportunitat d’analitzar el subjecte 

que comença a la mà dreta amb la nota la, i la mà esquerra entra amb la 
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resposta amb una cinquena descendent, i després el pedal torna introduir el 

subjecte, mentre la mà dreta torna a replicar amb la resposta amb la mà dreta... 

la segona part comença amb l’acord de tònica després de la cadència final de la 

primera part, i segueix una progressió (que porta la mateixa melodia de la 

cançó que és la tornada) descendent i que va seguint en part els acords tonals, 

fins acabar en la dominant (La Major) i continua amb la tercera i darrera part 

que torna incidir en el contrapunt de la primera part amb motius melòdics de 

l’estrofa, i acabant en Re Major. 

 

25-  “Alzo gli occhi verso i monti” (Canone) 

a- Text: la lletra diu:  

“Alzo gli occhi verso i monti 

da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore 

che ha fatto cielo e terra. 

Il mio aiuto viene dal Signore 

che ha fatto cielo e terra” (Tornada) 

b- Transcripció: l’obra està en la tonalitat de Re Major i també el “cantus 

firmus” de la tornada també està solament en aquesta tonalitat. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 (“Compasillo”). El tempo 

ens ve indicat amb la paraula “Andantino” amb el metrònom de negra a 84. 

d- Estructura: l’obra està basada damunt les 3 frases que comprèn la tornada de 

la cançó i que podem anomenar amb les lletres A – B – A’. Les frases són de 5 

compassos, encara que la frase A s’allarga en la darrera nota per ajudar a la 
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construcció del cànon. Així just es sent una vegada les tres frases una darrera 

l’altra i acaba. Per tant és una peça molt curteta. 

e- Registració: és una obra per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al I i II 

manuals, hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus, i al pedal també els jocs de 

16 i 8 peus amb la unió de teclats. Comença amb les dues mans al II manual i 

quan entra la darrera frase A’ a la mà dreta, passam al I manual fins al final. 

f- Dificultat: pensam que a pesar del cànon que hi ha, podríem considerar 

aquesta obra de dificultat baixa.  

g- Nivell: per aquest motiu comentat a l’apartat anterior, aquesta obra aniria bé 

al segon i tercer curs de grau mitjà.  

h- Aportació didàctica: és una obra molt curteta, però interessant. Tècnicament 

no veiem res nou, i per tant l’única cosa que és necessari ressaltar, és el cànon 

que hi ha entre la veu aguda de la mà dreta i el pedal, on l’autor ens indica just 

devora “Canone all’ 8ª “. Al final la veu de la mà dreta torna a repetir la darrera 

semifrase de la frase A’ per què el pedal ha acabat la frase. Harmònicament i 

essent un cànon ha de seguir en bona part els acords tonals, encara que juga 

amb altres variants. 

26-  “Salve Regina” (Ricercare)                 

a- Text:  

“Salve, Regina, Mater misericórdiae: 

Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes 

et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo Advocata nostra, 
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illos túos misericordes óculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium ostende. 

O Clemens: O pía: O dulcis Virgo María.” 

 

b- Transcripció: aquesta obra està en la tonalitat de Do Major i en aquest cas 

(és l’únic) desenvolupa tota la cançó (antífona  gregoriana dedicada a la Verge 

Maria), perquè a més hi trobam el text davall cada frase de la cançó que sempre 

està en la veu aguda de la mà dreta. 

c- Ritme: aquest és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 ò “Compasillo”. 

No obstant, la melodia gregoriana ha estat adaptada al ritme binari i al compàs 

4/4, doncs com sabem el gregorià no té compàs, sinó que és un ritme lliure 

basat en el ritme mètric del llatí. El tempo que ens expressa l’autor, el trobam 

amb les paraules “Andante un poco mosso” i el metrònom de negra a 96. Més 

endavant, quan arribam a la frase “Nobis post hoc exilium...” ens indica 

“Movendo alquanto con grazia” amb el metrònom de negra entre 92 i 96, i 

finalment quan arribam a “Virgo Maria” que és la darrera frase, encara hi 

trobam “Più maestoso”. 

d- Estructura: aquesta obra segueix fidelment el tema de l’antífona gregoriana 

amb totes les seves frases, i entre frase i frase hi ha uns passatges a mode 

d’episodis. 

e- Registració: és una obra per un orgue de 2 teclats i pedal, segons consta, 

doncs hi ha jocs assignats al pedal; però en realitat no hi ha pedal obligat en 

tota l’obra. Al I manual hi ha els jocs de fons de 8 i 4 peus, i al II solament els 

jocs de fons de 8 peus. Al Pedal hi trobam els jocs de 16 i 8 peus, a més també 
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hi ha la unió de teclats. Comença al II teclat i s’hi afegeix el Ple quan hem 

passat la frase “éxules filii Evae”. Quan arribam a la frase “Nobis post hoc 

exilium...”, la mà dreta passa al I manual i l’esquerra segueix al II, havent 

llevat el Ple. Quan arribam al “Più maestoso” que hi ha la frase “Virgo Maria”, 

passam les mans al teclat I fins al final per acabar piano. 

f- Dificultat: podríem considerar aquesta peça de dificultat baixa, a pesar de les 

octaves de la mà esquerra i la successió d’acords... tenint en compte que és una 

obra sense pedal obligat. 

g- Nivell: degut a la dificultat esmentada en l’apartat anterior, també aquesta 

obra aniria al nivell de segon curs de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: és una obra manual sense pedal , encara que presenta 

una certa complexitat en algunes frases, per mor de les octaves i les 

successions d’acords amb diferents inversions; i tot això ens permet de fer-ne 

pràctica en distintes tonalitats (escales amb octaves, acords i les seves 

inversions) i amb les dues mans. Essent una melodia gregoriana, podem 

aprofitar per analitzar els modes gregorians, encara que en aquesta obra, l’autor 

l’ha harmonitzada des del punt de vista tonal, i de fet en algunes frases podem 

trobar els graus tonals, i en moltes altres, sobretot als passatges (petites 

rèpliques a la frase) que estan enmig de les frases, hi trobam canvis dels acords 

que acompanyen el tema gregorià, i evidentment en forma contrapuntística 

alternant les entrades en les diverses veus. 

27-  “Se non ritornerete come bambini” 

a- Text:  

“Se non ritornerete come bambini 

Non entrerete mai “ (tornada) 
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(Segueixen les estrofes) 

b- Transcripció:  aquesta obra està escrita en la tonalitat de Re menor, i el tema 

de la cançó també està dins aquesta tonalitat i començant sempre amb la 

mateixa nota re. 

c- Ritme: és binari i està escrit en diversos compassos; així podríem dividir 

l’obra en 4 parts. A la primera part hi ha el compàs de 4/4 amb la paraula 

“Allegretto” amb el metrònom de negra entre 84-88; a la segona part hi trobam 

el compàs de 2/2 ò xapat i amb el tempo que diu “Vivace in 2”. A la tercera 

part torna canviar al 4/4 i ens indica “Maestoso, con eleganza”; i a la darrera 

part no canvia el compàs i ens diu “Moderato” amb el metrònom de negra a 76. 

Quasi al final (a la darrera semifrase) hi trobam “Maestoso”. 

d- Estructura: l’obra desenvolupa la tornada de la cançó que té una sola frase 

que dividirem en dues semifrases. Al principi de la pàgina, el compositor ens 

escriu el motiu de tota la peça, és a dir, la tornada. Comença la primera part 

repetint 3 vegades tota la frase . A la segona part tornam escoltar la frase amb 

valors més llargs una sola vegada. La tercera part també ens fa sentir una 

vegada la frase canviant els valors; i la darrera part també té una vegada la 

frase, repetint el darrer motiu melòdic de la segona semifrase. 

e- Registració: és una obra per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Així 

trobam al I manual els jocs de fons de 8 i 4 peus, i al II manual solament jocs 

de fons de 8 peus. Al Pedal hi ha els jocs de 16 i 8 peus, més la unió de teclats. 

Comença la primera part al II manual, i a la darrera repetició de la frase passa 

al I manual. Segueix la segona part afegint el 2’ (Quinzena), i a la tercera part 

continuam en el I manual. La quarta part segueix en el mateix teclat I, però 

afegint el Ple, i així continua fins el final. 



459 
 

f- Dificultat: no presenta grans complicacions, exceptuant el picats mentre s’ha 

de sentir el fraseig que fem amb les notes llargues; i també a la darrera part on 

s’hi afegeix el pedal a més d’algunes octaves. Per això podem dir que pertany a 

una dificultat mitjana. 

g- Nivell: per aquest motiu abans comentat, podríem situar aquesta peça en el 

tercer curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: tècnicament podem aprofitar per fer pràctica dels 

picats, i al contrari, és a dir els lligats, amb notes llargues mentre en fem 

d’altres picades, picat-lligat... harmònicament i estructuralment, ens permet 

veure una obra dividida en quatre parts ben diferenciades. La primera part 

exposa el “cantus firmus” a la veu superior de la mà dreta amb un contrapunt 

de la mà esquerra que en alguns casos segueix els graus tonals, però en la 

majoria queden substituïts per d’altres a mode de petites modulacions. La 

segona part duplica la línia melòdica i així cada mà toca el “cantus firmus” en 

una distància d’octava i en valors llargs, mentre s’han de tocar les notes 

picades que juguen amb petits moviments ascendents com si fossin 

progressions però en forma cromàtica. A la tercera part, mentre la mà dreta 

interpreta a la veu superior el tema juntament amb altres veus que formen 

acords, la mà esquerra fa un dibuix rítmic i melòdic a mode de contrapunt. En 

aquesta frase sentim els acords que formen part dels graus tonals però també 

modals. La darrera part sembla una tocata, on el tema el porta el pedal també 

en valors llargs, mentre les mans van fent moviments contrapuntístics fins 

arribar al final on hi afegeix grans acords acabant en Re Major. 

28-  Cristo, in Te viviamo” 

a- Text:  
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“Cristo in Te viviamo, 

Cristo in Te moriamo, 

Cristo nella vita e nella morte, 

noi ti amiamo !” (tornada) 

(Segueixen les estrofes) 

b- Transcripció: l’obra està escrita en la tonalitat de Re Major i la tornada 

segueix aquesta tonalitat perquè solament la sentim una sola vegada, i per tant 

no la trobam en altres alçades ni en altres tons mitjançant la modulació. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 ò “Compasillo”. El tempo 

ens ve indicat al principi amb la paraula “Lento” i el metrònom de negra a 69, 

encara que després ens informa que a la segona repetició hi afegeix: “La II 

volta: Vivo (in 2)” amb el metrònom de blanca a 66.  

d- Estructura: l’obra està basada damunt la tornada de la cançó que té 2 frases 

que podem subdividir al mateix temps en 2 semifrases cada una: a – b – c – d. 

Cada semifrase té una durada de 4 compassos. Comença la peça, amb una 

petita introducció de 3 compassos i segueix tota la tornada (les dues frases) 

amb valors llargs de blanques. Es repeteix i després acaba en una petita coda de 

2 compassos per fer la cadència final. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al I 

manual hi trobam els jocs de fons de 8 i 4 peus, i al II, els jocs de Gamba i 

Viola. Al Pedal hi trobam els jocs de 16 i 8 peus, a més també hi ha la unió 

dels teclats. Comença la introducció en el II manual. Quan comença el tema, 

després de la introducció, passam al I manual, i al final a la cadència passam al 

II manual una altra vegada. 
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f- Dificultat: degut a la velocitat quan comença el “cantus firmus”, i a la 

regularitat en que s’han de fer els grups de semicorxeres, a més del pedal... 

podríem dir que té una dificultat mitjana. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat aniria bé incorporar-la al tercer curs dels 

estudis del grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: des del punt de vista tècnic, ens permet de tornar 

practicar els grups de semicorxeres amb arpegis a les dues mans, i aguantant 

notes llargues de la melodia a la veu superior de la mà dreta, mentre el pedal 

també executa notes llargues. Harmònicament a través dels arpegis ens va 

mostrant una harmonització on mescla els graus tonals amb altres acords a 

mode de petites modulacions que no ho arriben a ser, perquè senzillament són 

canvis momentanis i que substitueixen els altres. Acaba en una cadència plagal 

i amb l’acord de tònica Re Major però amb la sexta. Re M6. 

 

29-  “Purificami, o Signore” (Canone) 

a- Text:  

““Purificami, o Signore, 

sarò più bianco della neve.” (tornada) 

(segueixen les estrofes alternant amb la tornada) 

b- Transcripció: igual que l’anterior que està al número 5, també aquesta està 

en la tonalitat de Re menor. 

c- Ritme: és binari i està escrit amb el compàs de 4/4 ò “Compasillo” i el tempo 

ens ve indicat amb les paraules “Adagio con espressione” amb el metrònom de 

negra a 50. Quan es sent al pedal la segona semifrase b hi trobam “Più 

maestoso”.  
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d- Estructura: essent un cànon comença la frase a la mà dreta i continua la 

repetició al pedal; però abans hi ha un compàs de preparació. Després d’haver 

sentit en cànon la primera semifrase, hi ha un passatge de 4 compassos que 

donen pas a la segona semifrase b, i que en forma de cànon continua fins al 

final, repetint el darrer motiu melòdic de la segona semifrase b, i afegint dos 

compassos com a cadència final. 

e- Registració: l’obra està pensada per un orgue de 2 teclats i pedal obligat. Al 

manual I hi trobat els jocs de fons de 8 i 4 peus, a més del Ple; i al II manual hi 

ha també els jocs de fons 8 i 4 peus. Al Pedal hi trobam els jocs de fons de 16 i 

8 peus, a més hi ha la unió de teclats al pedal. Comença amb les mans en el I 

manual, fins arribar a la segona semifrase on s’hi afegeix la unió de teclats i 

així continua fins al final. 

f- Dificultat: pensam que és una obra de dificultat baixa, encara que hi hagi el 

pedal obligat, doncs el tempo és tranquil i els valors d’aquest són llargs. Així hi 

tot també hi ha els grups de semicorxeres que van paral·lels a les dues mans 

que requereixen una sincronització molt precisa. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat, pensam que podria anar al  tercer curs dels 

estudis del grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: no ens aporta res de nou, encara que tècnicament 

podem aprofitar per repassar les escales amb les dues mans amb valors de 

semicorxeres i després amb tresets... modificant així l’accentuació. Des del 

punt de vista harmònic, tornam tenir un cànon, on el primer compàs 

d’introducció ja està en forma de cànon a les dues mans, i després a la segona 

veu de la mà dreta hi ha la primera semifrase, que després repeteix el pedal, per 

tant és un cànon a dues veus i a l’octava, com diu l’autor al principi. Aquest 
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primer compàs comença amb la tònica, després passa per la subdominant (Sol 

menor) per començar la semifrase  en la tònica i continua amb la dominant (La 

Major) fins acabar la semifrase, però en els compassos en forma d’episodi, hi 

ha petites modulacions pels graus de superdominant (Si bemoll Major) i 

després per la subdominant d’aquest Si bemoll Major, acabant amb la dominant 

de Sol menor (Re Major), que és la subdominant de Re menor; per donar pas al 

començament de la segona semifrase que comença amb l’acord de Sol menor i 

passa una altra vegada cap a l’acord de tònica Re menor i segueix en bona part 

els graus tonals i acabant en una semicadència (dominant de Re menor que és 

La Major). 

 

30-  “Alzo gli occhi verso i monti” (“Fantasia e Fuga”) 

(És la primera que trobam amb una dedicatòria: “All’esimio Maestro Giancarlo 

Parodi con grande cordialità”). La tornada de la cançó, en la qual es basa 

aquesta obra, ja l’hem vista abans al número 25, i en forma de cànon. Aquí la 

trobam en forma de fantasia i fuga. 

a- Text:  

“Alzo gli occhi verso i monti 

da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore 

che ha fatto cielo e terra. 

Il mio aiuto viene dal Signore 

che ha fatto cielo e terra” (Tornada) 

b- Transcripció: aquesta obra està en la tonalitat de Mi Major, i comprèn la 

fantasia i la fuga. 
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c- Ritme: aquest, és binari i està escrit amb el compàs de 4/4, tant la fantasia 

com la fuga. El tempo, a la fantasia, va variant segons es va desenvolupant: 

així al principi trobam “Lento mistico” amb una durada de 4 compassos. 

Segueix un tempo que ens indica “Vivace” de 2 compassos de durada, per 

tornar amb 4 compassos de “Lento”. Continuen 2 compassos amb “Vivace 

robusto”, i ja quan entra per primera vegada el tema de la tornada, hi trobam 

“Moderado” que anirà alternant amb “Vivace”, fins que entra el tema al pedal 

que seguirà amb “Tempo vivace”, encara que hi afegeix “A tempo ma più 

espressivo e tranquillo”. Després torna venir un compàs de “Lento” alternant 

amb “Vivace” i “Maestoso con grazia”, acabant amb “Lento assai”. Per tant, en 

cap moment especifica la velocitat de la pulsació, i com podem veure hi trobam 

un contrast continu en les diverses frases, respecte al tempo. Respecte a la fuga, 

aquí si que trobam “Allegretto un poco sostenuto” am el metrònom de negra 

entre 72 i 76. Hi ha poca variació respecte al tempo en la fuga, solament hi 

trobam “alquanto più maestoso” i pocs compassos més tard dirà “Tempo I”. I 

abans d’acabar, en uns compassos de virtuosisme arpegiat, podem veure 

“Moderato, comodo e a piacere”, acabant el darrer compàs (cadència final) 

amb “Lento assai”. 

d- Estructura: la fantasia comença amb una introducció contrastant de 10 

compassos, fins que entra el “cantus firmus” (la primera frase de 4 compassos) 

seguit de 2 compassos a mode d’episodi, i torna entrar la tornada (segona frase 

de 3 compassos), continuen 5 compassos i torna entrar el tema complet amb 2 

frases, allargant amb una variant la segona frase. Segueix un altre episodi de 2 

compassos i torna començar el tema complet amb les 2 frases de 4 compassos 

cada una, continuen 9 compassos contrastants, a mode d’episodi fins que 
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tornam sentir per darrera vegada, el tema complet, acabant amb una espècie de 

coda de 5 compassos.  La fuga comença amb els 2 primers compassos de la 

primera frase (Mi Major, i la nota sol#) com a subjecte i a la mà dreta, després 

escoltam la resposta també amb clau de sol, i una quarta justa descendent (re#), 

torna entrar la mà esquerra amb el subjecte una octava greu, seguida de la 

resposta una octava més aguda que abans i evidentment a la mà dreta. Segueix 

encara una altra vegada el subjecte al pedal, i ja venen els episodis fins que 

tornam sentir una imitació del subjecte que comença en la nota mi (Mi Major) i 

per tant desvirtua el subjecte perquè comença amb una nota distinta i els 

intervals queden canviats (com si haguéssim modulat a Do# menor) o per dir-

ho d’una altra manera, com si el subjecte fos en menor. Per tant la resposta 

també queda canviada i comença en si# (a una distància de cinquena 

augmentada ascendent. Segueixen uns episodis fins que torna entrar el subjecte 

a la mà esquerra com l’inicial amb la nota sol#, i la resposta una quarta justa 

descendent al pedal i així van entrant el subjecte i la resposta una altra vegada, 

i tornen a seguir uns episodis on escoltam motius melòdics del subjecte en una 

progressió tant al pedal com a la mà dreta i que formen pràcticament 

“l’stretto”. Segueixen uns compassos com una espècie de tocata amb un cert 

virtuosisme i ja acaba amb una coda final on tornam escoltar insistentment el 

motiu melòdic del subjecte. 

e- Registració: aquesta obra està pensada per un orgue de 3 teclats i pedal 

obligat. A la fantasia hi trobam al I manual els jocs de fons de 8 i 4 peus amb 

llengüeteria (Trompeta Real), al II manual també els jocs de fons de 8 i 4 peus, 

i al III manual els jocs de Viola, i Bordó (que són de 8’). Al Pedal hi ha els jocs 

de 16 i 8 peus; a més també hi ha la unió de teclats. La fantasia va contrastant 
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amb els diversos teclats, començant amb el III (pp), després passa al I, continua 

amb el III i torna al I. A continuació el tema el sentim al II manual... i així va 

jugant amb els diferents teclats fins que arriba al cànon a l’octava entre la veu 

superior de la mà dreta (ho fa amb octava) i el pedal. Al pedal hi afegeix la 

unió amb el manual II, mentre les mans estan al II manual on hi ha afegit el 2’ 

(Quinzena). Més endavant quan ha acabat el cànon, s’hi afegeix la Trompeta 

Real amb un fortíssim. Després contrasta amb el III teclat, i quan torna passar 

al I manual, hi afegeix el Ple, i ja quasi al final també la Trompeta Real 

(“Ancie”). La fuga just utilitza 2 teclats. Al I manual hi ha els jocs de fons de 8, 

4 i 2 peus (Flautat, Octava i Quinzena), i al II els jocs de fons de 8 i 4 peus. Al 

Pedal, els jocs de 16 i 8 peus, a més hi ha la unió de teclats. Comença al II 

manual i continua en aquest fins que trobam el subjecte en menor que passa al I 

manual, i torna passar al II en els episodis, afegint el Ple més endavant. Torna 

canviar al II teclat i també hi afegeix el Ple i la Trompeta Real al manual i 

també al pedal. Al final, acaba amb el “Tutti”. 

f- Dificultat: essent una obra molt extensa i complexa, perquè hi podem trobar 

un resum de totes les dificultats tècniques que hem vist anteriorment, tant 

manuals com del pedal. Per aquest motiu, podem dir que té una dificultat alta. 

f- Nivell: pels motius abans esmentats la situaríem al darrer curs dels estudis de 

grau mitjà. 

g- Aportació didàctica: es tracta d’una gran obra, on hi podem trobar tota la 

tècnica que hem vist fins ara, i per tant és un bon motiu per repassar-ho tot amb 

l’objectiu de perfeccionar si cal tota la tècnica en general: posició de les mans, 

del cos en general, dels peus (tècnica del pedal),... i per tant podem practicar 

escales, arpegis, notes dobles... amb les mans i els peus i amb totes les 
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tonalitats. L’anàlisi harmònica ens permet contemplar una obra molt ample i 

ben estructurada des del punt de vista formal, però també des del punt de vista 

harmònic i compositiu. La fantasia que té una llibertat més exhaustiva, el 

compositor ens presenta un contrasts de color tímbric amb la registració i 

també harmònic amb uns acords amb dissonàncies, però ben pensades per 

obtenir un clima de misteri, de reflexió... i misticisme com diu l’autor. Aquests 

passatges contrastants es van alternant en els diversos teclats fins que entra el 

tema que comença amb l’acord de Do# m9, i passa per Mi M, acabant en un 

acord de Mi# 7dism. Dins aquest clima va jugant amb les frases enmig dels 

episodis, movent-se dins aquest estil. Encara que quan entra per segona vegada 

el tema al pedal, l’harmonia segueix els graus tonals però partint de la tonalitat 

relativa de Mi M (Do# menor), encara que juga entre les dues tonalitats, fins al 

final que acaba en Mi Major. La fuga, segueix l’estructura acadèmica amb el 

subjecte que comença amb la nota sol# i la resposta una quarta justa 

descendent, i així van alternant el subjecte i la resposta entre els manuals i el 

pedal seguint en bona part els graus tonals fins que arriba al subjecte en 

tonalitat menor (Do# menor) i segueix dins aquesta modulació en aquesta 

tonalitat amb els seus graus tonals. Al “Tempo I” tornam a la tonalitat inicial 

de Mi Major i modulant una altra vegada cap al seu relatiu menor (Do# menor) 

fins arribar a un altre episodi on amb una resolució excepcional de la dominant 

de Mi (Si7), modula a la tonalitat de Do Major, per tornar a parar a La Major, 

on comencen motius melòdics del subjecte al pedal i en forma de progressió 

harmònica ascendent passant per graus tonals i en petites modulacions passant 

pels acords de Sol# M, Mi M, Do# M, Fa# M, Re# M... (en definitiva acords 

que estan lligats dins les tonalitats de l’obra) arribant a “l’stretto” on hi trobam 
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les progressions damunt el motiu melòdic de la primera frase que es repeteix a 

la mà dreta i al pedal. Al final després de passar per altres acords, acabarà en la 

tònica de Mi Major. 

 

31-  “Andrò a vederla un dì” (Toccata) 

Abans ja hem vist una obra basada damunt aquesta cançó (la tornada) al 

número 22. Però allà era una obra que el propi autor titulava “Variazioni”, i ara 

ens presenta una Tocata. És la segona obra i última d’aquest volum, que el 

compositor també la dedica “Al caro amico Prof. Fausto D’Antimi con fraterno 

affetto”. 

a- Text: 

“ Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e 

mio amor. (estrofa) Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. (bis) 

(tornada)  

b- Transcripció: l’obra també la trobam escrita en la tonalitat de Mi bemoll 

Major, encara que a la segona part hi trobam un canvi d’armadura que ens 

mostra la nova tonalitat de Do Major (és una manera de dir, perquè en realitat 

aquí hi trobam un cànon a la quinta com el propi compositor ho defineix, i per 

tant haurà de jugar amb l’harmonització de les dues veus que estarien en 

distinta tonalitat. 

c- Ritme: és binari i el trobam escrit la primera part i la tercera amb el compàs 

de 4/4 i amb el tempo “Vivace” amb el metrònom de negra a 86, i la segona 

part on hi ha el canvi de tonalitat, trobam “Scorrevole affettuoso (in 2)” i el 

metrònom de blanca a 60 abm el compàs xapat de 2/2, tornant  una altra vegada 

al “Tempo I” quan arribam a la tonalitat de la primera part que aquí continua 
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amb el compàs xapat de la segona part fins al final, exceptuant al final que 

canvia solament per un compàs al 2/4 i després acaba amb el 4/4. 

d- Estructura: és una gran tocata, i per aquest motiu segueix l’esquema d’una 

obra d’aquest tipus. La tocata està basada en la mateixa cançó (tornada) del 

número 22 com ja hem vist, i comprèn  4 frases que dividíem en semifrases. 

Així ens quedava: A= a – b; B= a – c; C= d – e; D= d – e’. Totes les frases són 

de 8 compassos cada una. Aleshores comença amb uns arpegis amb grups de 4 

semicorxeres que toquen les 2 mans i amb una durada de 14 compassos, i en 

aquest compàs entra el tema (la primera frase) al pedal, i així continuaran les 

demés frases (un total de 4 frases). Continua una segona part on hi ha el canvi 

de tonalitat i comença el cànon que durarà les dues primeres frases, i després hi 

ha uns compassos  per preparar la tercera frase que comença ja sense cànon i a 

la veu superior de la mà dreta. Quan hem sentit la tercera i quarta frase, les 

tornam escoltar una altra vegada al pedal, i acaba allargant i repetint les 

darreres notes de la darrera frase, i després fent un pont amb uns compassos de 

tresets de negres per tornar canviar una altra vegada cap a la tonalitat inicial de 

Mi bemoll Major (tercera part) i amb el mateix dibuix que a l’inici i per tant 

tornam sentir les dues primeres frases al pedal. A continuació hi trobam en una 

altra alçada la tercera i quarta frase amb compassos enmig i amb variants de les 

semifrases amb motius melòdics de la primera semifrase de la tercera i quarta 

frase, i acabant amb la darrera semifrase de la darrera frase. Després per 

acabar, hi ha una espècie de coda final (quarta i darrera part amb 9 compassos). 

e- Registració: aquesta obra està pensada per un orgue de 3 teclats i pedal 

obligat. Al I manual hi ha els jocs de fons de 8, 4 i 2 peus; al II i III manuals hi 

ha els jocs de fons de 8 i 4 peus, i al Pedal trobam els jocs de 16 i 8 peus. A 
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més hi ha la unió de teclats. La tocata comença al II manual fins a la segona 

part, on canvia al III manual, i a mitjan lloc quan comença la tercera frase a la 

veu superior hi afegeix el Ple, i quan repeteix aquesta frase amb el pedal, passa 

al I manual afegint també el Ple. La quarta part comença al II manual, i quan el 

pedal interpreta la tercera frase passa al I manual amb el Ple, i en acabar la 

quarta frase torna passar al II teclat fins que ja quan va repetint els motius 

melòdics de la primera semifrase, torna passar al I manual amb el Ple, pocs 

compassos després hi afegeix la Trompeta Real, i acabarà fortíssim amb 

aquesta registració. 

f- Dificultat: degut a la complexitat tècnica dels arpegis i la velocitat en que 

s’han d’executar, a més de la segona part amb el cànon entre el manual i el 

pedal... i també a l’extensió de l’obra, pensam que té una dificultat alta. 

g- Nivell: pel motiu abans esmentat i per la seva dificultat, pensam que aquesta 

obra pot anar al darrer curs dels estudis de grau mitjà. 

h- Aportació didàctica: és un bon exemple de tocata amb una estructura molt 

coherent. Ens mostra una gran dificultat tècnica alhora d’interpretar els arpegis 

amb les dues mans i a una velocitat molt alta; a més del cànon que hi ha amb 

tresets a les dues mans mentre s’ha de destacar la melodia a la mà dreta amb el 

pedal que també fa el cànon a la quinta com expressa el propi autor. 

Harmònicament és interessant veure la combinació d’acords que van fent les 

dues mans acompanyant el “cantus firmus” del pedal, i així hi tot quan 

comença el tema, ho fa amb l’acord de sèptima de dominant (Sib 7) per entrar a 

la tònica, i segueix en part els graus tonals i jugant amb altres combinacions 

d’acords inclús enharmònics. A la segona part, hi ha el canvi de tonalitat, i a 

l’armadura hi trobam la tonalitat de Do Major, encara que essent un cànon, la 
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mà dreta segueix la tonalitat de Do, però quan entra el pedal, aquest ho faria en 

la tonalitat de Sol Major, per tant és un bon moment per veure l’enginy 

harmònic del compositor per anar alternant les dues tonalitats per aconseguir 

aquest cànon a la quinta. Evidentment tot això l’obliga a seguir els graus tonals 

de les dues tonalitats. Després continuarà la tercera part molt semblant a la 

primera, en les dues primeres frases on la darrera acaba en l’acord de tònica; 

però quan entra la tercera, ho fa amb modulant una segona major ascendent i 

així anirà transportant aquesta primera semifrase de la tercera frase en una 

mena de progressió harmònica ascendent i fent-ne variacions, fins a tornar a la 

tonalitat original de Mi bemoll Major amb la darrera semifrase de la darrera 

frase, encara que tornarà modular amb el transport de segona ascendent i a 

altres alçades com Do Major, Re Major, Fa Major... i tornant acabar en la 

tonalitat de Mi bemoll Major. La cadència final, ve a reafirmar la tonalitat 

inicial amb aquesta cadència plagal. 

 

 

6.2- CONCLUSIONS 

 

Com hem vist en l’anàlisi de les tres obres, Antoni Martorell és un dels 

compositors mallorquins que han influït en l’evolució de la música mallorquina, a nivell de 

compositor i sobretot a nivell de donar a conèixer la música popular a través de les seves 

composicions. Per tant ha creat escola i al mateix temps el podem incloure dins els grups 

de músics de la nostra història que com hem vist, ja al segle XIX varen lluitar per la 

música autòctona i per estudiar les arrels musicals de les nostres illes. Podem trobar 

persones, músics, aficionats... que tal volta critiquin aquest tipus d’intervencionisme en la 
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música folklòrica i popular, però les composicions del nostre mestre demostren el seu 

error. També en les agrupacions musicals folklòriques s’ha criticat la innovació en aquest 

sentit, res mes desencertat, doncs solament el coneixement del nostre folklore ens ajuda a 

poder fer noves creacions a partir d’ell. Quina riquesa no tenim, quan hem vist que un dels 

compositors actuals, tan importants de les nostres illes, ha investigat el nostre patrimoni 

musical popular per inspirar-se en ell i donar-lo a conèixer entre d’altres coses, a més de 

l’aplicació didàctica que n’ha fet i que hem pogut comprovar a través de l’anàlisi de les 

seves obres. Des del punt de vista conceptual, procedimental i actitudinal, l’experiència 

pedagògica amb obres d’aquesta importància, hauria de ser un estendard dins els 

continguts curriculars. Precisament compositors com els que avui analitzam són els que 

ens manquen per pal·liar l’oblit en que es troba l’interès en la música popular en general, i 

d’una manera específica en la nostra música popular autòctona; en una societat que està 

immersa dins un món on la música s’ha convertit en una espècie d’entreteniment i on la 

música comercial ha esdevingut el principal model a escoltar, ballar... en definitiva 

consumir dins una societat de consum. Per això és necessari que en els programes 

curriculars dels estudis de música de tots els centres, els professors prenguin consciència 

de la importància de protegir i preservar aquest patrimoni musical, i la millor manera és 

ensenyant-la tal com ens ho mostra el nostre gran compositor Antoni Martorell.   

 

Així doncs les tres obres tenen molt en comú, i per això anam a analitzar el que 

aconsegueix el nostre compositor a través d’elles: 

1- Les obres didàctiques (així ens referirem a les tres analitzades) pretenen això, 

ensenyar als alumnes la nostra música popular i donar a conèixer les nostres arrels, a 

través de les seves composicions inspirades en aquest patrimoni tan important. Mai hi 

havia hagut un estudi i unes composicions tan serioses dins aquest estil, i que haguessin 
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utilitzat aquest potent instrument d’intervenció educativa que és la música popular, a les 

nostres illes. Hauríem de mirar a altres països europeus, per veure com ja hem citat a 

Bela Bartok, Kodaly... i d’altres, que varen utilitzar aquest recurs (és més que un recurs) 

que forma part de la nostra cultura i de les nostres arrels per ensenyar no tant sols la 

didàctica d’un instrument, sinó també en el cas de Kodaly, la didàctica del primer 

instrument musical de la persona humana: la veu i l’educació de l’oïda amb la cançó 

popular hongaresa. 

Antoni Martorell analitza les composicions una a una, i després en treu el bessó. 

A les obres didàctiques, deduïm aquest profund treball de reflexió i d’inspiració per 

crear les seves obres. Ell estudia totes les cançons que li serveixen de font i d’inspiració 

des de tots els punts de vista i així ho hem vist en aquesta anàlisi. Hi ha tot un treball de 

recol·lecció i d’investigació per trobar les versions que segueixin amb més fidelitat la 

nostra tradició musical. Bela Bartok i Kodaly varen recopilar milers de cançons dels seu 

país per poder estudiar i utilitzar en l’educació musical, cada un en el seu àmbit. Antoni 

Martorell començà aquesta tasca sobretot a Itàlia, a través de la cançó popular religiosa, 

i creant ja en aquell país tot un cançoner de música religiosa basada en la cançó popular 

italiana, però solament utilitzant el seu perfum com a font d’inspiració. El mateix fa a 

les nostres illes, quan arriba a Mallorca, procedent de Roma. Crea tot un cançoner 

religiós, després d’estudiar amb molta cura el nostre repertori folklòric i popular de les 

illes. Mostra de tot això, són les múltiples conferències, lliçons inaugurals dels cursos 

acadèmics, publicacions... que ens queden i que coneixem i transcripcions de la música 

popular autòctona. A més també trobam estudis i anàlisis de moltes cançons que ell 

mateix després utilitza per fer-ne harmonitzacions i donar-les a cantar als cors de 

Mallorca. A partir d’aquí, i com a professor que havia sigut sobretot a Roma, veu la 

necessitat de donar a conèixer mètodes d’aprenentatge del piano i després d’orgue (no 
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oblidem que ell va estudiar aquests dos instruments, sobretot l’orgue). Per això, 

coneixedor de la innovació metodològica que havia sofert Europa, sobretot en els països 

nòrdics com Hongria, Àustria, França,... ell també ens aporta el seu gra d’arena en 

aquest aspecte. Per aquest motiu, hem vist realitzat aquest aspecte al llarg de la seva 

vida amb la creació d’aquestes obres didàctiques que serien un paral·lelisme dels grans 

autors abans esmentats. No podem pensar idò, que ell hagi copiat ni el seu estil, ni la 

seva manera de compondre ni tant sols la mateixa manera d’analitzar les obres ni 

d’inspirar-se en elles, però si que sabem que ha creat un estil propi de fer feina en aquest 

camp, amb el seu segell personal com hem pogut veure al llarg d’aquest estudi. 

2- En general, hem pogut veure la cura en que el compositor tracta el tema de les 

seves composicions, és a dir la melodia popular. En fa una anàlisi i l’exposa en la seva 

creació, jugant amb ella des de tots els punts de vista. Hem pogut veure com 

magistralment en fa una anàlisi de cada una des les cançons que utilitza en les seves 

composicions, sobretot en l’obra “Sempreviva”, perquè com ell mateix insisteix moltes 

vegades, tant a les conferències com a publicacions, revistes... en el caràcter tan 

important que té la cançó popular de les nostres illes: l’antiguitat i per tant la seva 

procedència. Es mostra sense adonar-se’n, ser un mestre de la història de la música i de 

la seva evolució que ha tingut al llarg dels anys. Sobretot pel que fa a l’evolució de 

l’harmonia i les bases on aquesta es fonamenta en les civilitzacions antigues com la 

grega i la romana. La coneixem com el sistema modal que utilitzaven aquestes cultures. 

Basant-nos en aquest sistema, ell ha analitzat cada una de les cançons d’una manera 

exhaustiva i perfecta, així ho hem pogut comprovar en les seves publicacions i 

partitures. També a vegades trastoca el ritme de la cançó canviant-lo i variant-lo per 

poder aconseguir una composició més atractiva, més perfecta des del punt de vista 

formal, harmònic, didàctic... per tant respecte al ritme, també l’adapta a les seves obres, 
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amb canvis de compassos, amb efectes rítmics que puguin fer més interessant la seva 

composició per l’alumne. L’estructura formal de l’obra que queda, és quasi perfecta, 

doncs ell respecta totes les formes musicals amb les seves característiques: tocata, fuga, 

variació,... així ell construeix una fuga, una tocata, o una variació a partir del tema de la 

cançó popular o religiosa com en el cas de “l’Organista Celebrante”. Hem pogut veure 

molts d’exemples en la seva creació que demostren el que estem comentant, i que 

serveixen d’exemple importantíssim en la utilització de la música popular amb finalitats 

educatives.  

També ens mostra en general l’ordenació i catalogació de les peces que formen 

aquestes obres didàctiques en grau de dificultat. Sobretot en l’obra “Sempreviva”, on 

aquesta característica és palesa en tota la relació de peces que la configuren, encara que 

hi podem trobar algunes excepcions com hem comentat. Però està clar que aconsegueix 

ordenar la dificultat de menys a més per fer un mètode d’estudi als alumnes que 

estudien el piano, tant a les escoles de música com al conservatori. Podem comprovar, 

respecte a això, l’interès i la cura en que exposa el tema en les composicions, ajudant 

amb la digitació, amb el fraseig, amb el tempo, inclús marcant la velocitat de la pulsació 

en quasi la totalitat de les peces. En aquest sentit és tant metòdic, que qualsevol variant 

del tempo, la torna indicar explícitament en qualsevol part de la composició. A partir de 

totes aquestes dades, no és difícil poder situar la peça en el nivell que pertoca dels 

estudis acadèmics tant a les escoles com als conservatoris, ja siguin elementals o de 

grau mitjà, als quals van destinades les seves composicions. Les altres obres que no 

segueixen el grau de dificultat (Danses populars de les illes i l’Organista Celebrante), no 

per això estan menys estudiades i analitzades, sinó que també hi podem trobar 

igualment la digitació, el fraseig, el tempo... ben explicats perquè l’alumne no tengui 

cap problema alhora d’estudiar-les. En el cas de “l’Organista Celebrante” hi trobam tot 
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un estudi de com quedaria millor la seva composició des del punt de vista de l’orgue, 

fent referència a la registració. Aquesta que és tan important per poder donar a conèixer 

l’obra des de tots els punts de vista: estructural (deixar sentir el tema quan està als 

manuals o al pedal), del fraseig, de la dinàmica, i per tant donar-li el color a tota la 

composició per fer-la més atraient per els alumnes, i més brillant per aconseguir la 

pròpia satisfacció alhora de la interpretació per part també dels alumnes. Evidentment 

també per part de tots els organistes que han vist en aquestes peces unes obres de 

concert i al mateix temps d’aprenentatge de l’instrument. Ell ha pensat (com organista i 

gran coneixedor d’aquest instrument) amb totes les característiques de l’orgue alhora de 

descriure la registració, perquè d’aquesta manera ensenya als alumnes aquest art de 

l’organista que és la registració com ja hem vist, tant a les peces més fàcils com a les 

més difícils. De totes maneres sempre és una reflexió i una ajuda la informació que ell 

descriu a aquesta obra, perquè moltes vegades ens ha comentat que és un suggeriment i 

que el propi organista ha de saber registrar l’obra que vol interpretar. A les aportacions 

didàctiques ens demostra un domini de la composició des de tots els punts de vista, 

formal, harmònic, estructural,... creant un estil propi i per tant podríem dir d’una altra 

manera, un segell en les seves obres que resulten sempre interessants a l’alumne, 

sobretot per la senzillesa en la seva construcció que sempre resulta clara i precisa, 

demostrant ser un mestre en la forma musical.  

Podem veure també la facilitat en que desenvolupa els temes de les cançons, 

deixant sentir el “cantus firmus” en les diverses veus que configuren les mans, o les 

mans i el pedal en el cas de l’orgue. La mescla que en fa dels motius melòdics de 

semifrases o frases de la tornada o estrofa de la cançó, mostrant-nos el tema melòdic 

d’una manera fidel, però també amb múltiples variants, ens fan veure el gran domini del 

compositor. També podem comprovar aquest gran domini, perquè ens mostra tota classe 
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de modulacions, d’escales, de cadències, d’arpegis... que ensenyen a l’executant 

(alumne, professor, concertista...) l’harmonia del mestre i el domini en la composició. 

Però sobretot ens fa saber la necessitat de preservar el nostre patrimoni musical popular 

a través de la creació d’obres i utilitzant tot aquest bagatge que forma part d’un poble, 

per inspirar-se en les composicions, fent-ne de noves. Aquesta és la manera com aquest 

nostre patrimoni musical perdurarà sempre, i si el fomentam, tal com ell ha fet, des de  

les escoles de música, conservatoris, universitats... no farem res més que seguir 

edificant un món musical que forma part de nosaltres mateixos. 
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7- CONCLUSIONS  GENERALS 
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L’objectiu principal d’aquest treball és l’anàlisi didàctica de l’obra d’Antoni 

Martorell, i per aquest motiu és necessari estudiar el folklore mallorquí i la cançó 

popular, i la seva contextualització nacionalista. Així també, hem pogut veure que gira 

entorn de la música popular i folklòrica en general, a més de la figura del Pare Antoni 

Martorell, com hem pogut comprovar. La unió entre aquests dos punts no és casual, sinó 

que una depèn de l’altre, doncs no podem entendre tota la trajectòria musical d’Antoni 

Martorell sense l’estudi previ de la música popular que li ha servit de recurs i font 

d’inspiració. Com hem vist, és una persona que s’ha dedicat a la música durant tota la 

seva vida, i sobretot a la composició que ha estat el bessó i el nucli del seu treball 

musical. Per una altra part ell mateix és un gran estudiós de la música popular i del 

folklore musical de les Illes Balears en general, però d’una manera específica de 

Mallorca, així ho demostra en les seves publicacions musicals moltes d’elles no ja 

inspirades en aquesta música nostra tradicional, sinó que en algunes composicions 

trobam directament i ben explícita la melodia popular mallorquina com a eix de tota 

l’obra. Un exemple clar el veiem en les obres didàctiques que hem analitzat: 

“Sempreviva”214; “Danses Populars de les Illes Balears”215 i “L’Organista 

Celebrante”216. 

L’estudi també gira sobre la història de la música dedicada al nacionalisme 

musical en general i específicament al nostre nacionalisme mallorquí. Hem cregut 
                                                           
214 Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992 
215 Martorell i Miralles, Antoni. “Danses Populars de les Illes Balears” (Recull selectiu de les danses 
populars més generalitzades a les Illes Balears en versió de a Piano). València, Piles, Editorial de 
Música, 199 
216Martorell i Miralles, Antoni. “L’Organista Celebrante”.  Roma, Editrice Franciscanum, 1996  
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necessari aquesta visió del nacionalisme musical perquè la figura d’Antoni Martorell 

pertany clarament a aquest moviment des del punt de vista temàtic, és a dir, Antoni 

Martorell s’ha dedicat a l’estudi i l’aplicació de la música popular en les seves 

composicions, i és aquest l’objectiu principal del nacionalisme musical europeu que va 

començar a Rússia al primer terç del segle XIX com ja hem comentat, independentment 

de l’estil personal que el nostre compositor utilitza a l’hora de la seva creació.  

Per aquest motiu no podem entendre tampoc la seva obra sense veure la visió 

que ell hi ha posat, i aquesta mirada no és més que el folklore musical i la música 

tradicional mallorquina que és el mateix objectiu que hi posaren els músics 

nacionalistes europeus. Des d’aquest punt de vista podem dir sense por d’equivocació 

alguna, que Antoni Martorell és un compositor nacionalista, com ja hem comentat. És 

veritat que això no contradiu que el seu estil de composició el podíem classificar de 

post-romàntic però  amb un segell típic i particular que el diferencia de qualsevol altre 

músic, i per una altra part li dóna aquesta originalitat en la seva composició: les 

modulacions, els cromatismes, les cadències típiques que utilitza, la línia melòdica... és 

a dir, que la seva música també és actual, és contemporània i quan hom l’escolta, la sent 

com a seva, perquè forma part de la nostra terra. 

Així doncs l’aplicació modal a les seves obres, és el fruit del seu estudi seriós 

de la música popular i l‘empremta modal que porta aquesta música que prové de 

generació en generació i per tant la influència modal és una realitat. Per aquest motiu 

era necessari fer-ne un estudi amb més profunditat per concloure com els músics 

nacionalistes mallorquins citats, sobretot Baltasar Samper que en el seu estudi no es 

cansa de defensar aquesta música nostra antiga i tradicional com a la vertadera saba del 

poble, però que passa pel perill de l’extinció, degut sobretot a l’avanç tecnològic que ha 

conduït a la facilitat desmesurada de poder escoltar tot tipus de música sense cap esforç, 
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i més que això, la difusió d’un tipus de música vil, gràcies als mitjans de comunicació: 

ràdio, sales de ball, i les màquines infernals instal·lades a les tavernes217  han fet recular 

d’una forma dràstica la música tradicional tal com hem vist anteriorment. Les Illes 

Balears tenien un repertori abundós de la bona música popular, sobretot Mallorca, però 

aquest repertori a pesar que es transmetia de viva veu dels pares als fills, ha anat 

minvant. Molts dels pares cantaven les tonades populars, sobretot de feines agrícoles, 

però els fills ja no cantaven per por que els pares no es burlassin d’ells i també encara 

que coneixien les cançons s’han deixat influenciar per les noves músiques com ja hem 

citat abans. L’estudi de tot això ha estat un poc l’objectiu d’aquest treball, perquè la 

música tradicional d’un poble no és pot perdre, com podem comprovar a través del 

nacionalisme musical, que la defensa amb tota fermesa com a part de la identitat d’un 

poble o una nació, tal com ho és la seva llengua i cultura, i justament les arrels musicals 

d’un poble són una branca important de la seva pròpia cultura. Afortunadament, a 

l’escola hi tornam incorporar com a recurs musical la nostra música folklòrica i popular, 

com han fet els grans pedagogs musicals ja esmentats a Hongria, Àustria... Tal volta 

aquesta serà la manera de recuperar el nostre patrimoni musical que tan sols va quedar 

escrit pels estudiosos i en certa manera musicòlegs del període nacionalista mallorquí. 

Així és just que citem també com a persona importantíssima dins aquest estudi a Antoni 

Noguera, compositor, musicògraf i crític excel·lent218 tal com ho fa Baltasar Samper i 

que ja hem analitzat anteriorment en aquest treball. 

Creiem que aquest estudi segueix una lògica important, perquè Antoni 

Martorell és un estudiós de la música popular i la seva composició està inspirada 

profundament damunt aquesta; també per aquest i d’altres motius el podem considerar 

                                                           
217 Samper, Baltasar. “Estudis sobre la cançó popular”.  Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat,  1994, pàg. 66 
218 Ibidem, pàg. 64 
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pertanyent al nacionalisme musical com ja hem citat. Dit això, era necessari doncs per 

entendre tot el treball, analitzar en certa profunditat la situació musical a Mallorca a 

principis de segle (nacionalisme musical que provenia de finals del segle XIX) i per 

això hem exposat en primer lloc el concepte de nacionalisme musical europeu per 

acabar descrivint i analitzant el nostre nacionalisme mallorquí, o sigui veure l’entorn on 

es va desenvolupar el nostre compositor, i des d’aquesta perspectiva incloure un petit 

estudi de la situació musical a Mallorca a finals del segle XIX i principis del segle XX 

com hem acabat de comentar: músics, instruments, bandes, corals... per comprendre 

millor la composició musical d’Antoni Martorell i l’ambient on ell va créixer i va 

desenvolupar tota la seva formació musical. 

És evident, que aquest ambient musical va influir en la seva trajectòria, perquè 

ell de petit, ja va començar a gaudir i apreciar tota la nostra música popular autòctona, 

música que després esdevé el nucli de la seva composició. 

La relació entre el nacionalisme i la música tradicional és evident i queda 

demostrada al llarg de la història musical i també ha quedat palesa a l’estudi del nostre 

nacionalisme musical mallorquí a més d’identificar-la en la figura del Pare Antoni 

Martorell. Per aquest motiu hem vist la necessitat d’analitzar també la cançó popular 

mallorquina que serveix de vincle entre tots els músics nacionalistes i les seves 

composicions musicals, i forma part de l’ànima de la composició musical. No es pot 

entendre el nacionalisme musical sense l’estudi de la música popular i folklòrica d’un 

país, nació, regió, ... tal com ho feren els grans músics europeus com Orff, Kodaly...  

d’aquí la seva aportació didàctica a partir del patrimoni musical autòcton de cada país, i 

que ha servit de mostra a tots els compositors que han seguit, com és el nostre cas i que 

la seva tasca també la podem aprofitar a l’escola. Per això a l’apèndix 10, hi trobam la 



485 
 

referència a tota aquesta aportació que ens serveix per aplicar als futurs mestres de 

música. 

És molt interessant fer l’observació sobre les cançons de les feines del camp, 

com ja hem comentat abans, i que d’una manera tan exhaustiva ho va fer Baltasar 

Samper. Ell mateix compara les cançons arcaiques del treball agrícola (llaurar, batre, 

sembrar, recollir oliva, ...) amb les tonades de les cançons flamenques i “cante jondo” , i 

és ben cert el paral·lelisme que hi ha entre unes i altres219, tal com ja hem comentat. El 

que passa és que la representativitat de la cançó flamenca a Andalusia es va estendre per 

tot arreu no tan sols a les seves províncies sinó també a la resta de l’estat espanyol; en 

canvi la nostra cançó de treballs del camp va quedar circumscrita a les nostres Illes,         

sobretot Mallorca i a més s’ha anat perdent, perquè les noves generacions no s’han 

interessat ni per cantar-les ni per aprendre-les. Tal volta hi ha una influència entre 

ambdues. De totes maneres el parescut entre aquestes cançons ve demostrat perquè 

tenen en comú moltes característiques, entre elles el sentit d’improvisació per part de 

l’intèrpret, la gran quantitat d’ornamentació (melismes), la intercalació d’exclamacions i 

també a vegades microintervals que es distingeixen dels intervals del nostre sistema 

tonal. Així Baltasar Samper defensa la teoria que si el “cante jondo” o flamenc ve donat 

per la influència àrab i que aquests varen contribuir a desenvolupar per Andalusia 

aquest tipus de cançons; doncs bé, també a Mallorca es donaria aquesta influència, ja 

que aquí fins a la conquesta de Jaume I (fins al segle XIII) l’illa estava ocupada pels 

musulmans com també hem comentat anteriorment. Aquesta influència podria tenir el 

seu origen en  la península i així trobam que la tonada de collir figues, molta gent pot 

suposar que es tracta de variants d’un cant flamenc, concretament del “fandanguillo”220. 

                                                           
   219 Ibidem, pàg. 80 
220 Ibidem, pàg. 82 



486 
 

A Cala Rajada i als seus voltants, es canten encara ara, fandangos en mallorquí. Per tant 

ha perdurat fins avui.  

Aleshores, després de comentar tota l’evolució històrica de la nostra música 

popular i del nostre folklore, a més del nostre nacionalisme musical mallorquí, ens 

podem demanar què ha fet el nostre compositor i músic per la música en general, i per la 

nostra música i el folklore de les Illes en particular. 

Pensam que la resposta ha quedat suficientment demostrada al llarg d’aquest 

estudi i que en tot cas podem resumir tornant incidir una vegada més en les 

característiques generals de l’obra musical d’Antoni Martorell; podent afirmar que es 

basen en la creació d’una nova composició a partir del coneixement i estudi de la 

música i el folklore popular (principalment de les Illes, però també d’Itàlia). Aquesta ha 

estat la idea del compositor, i encara que sigui el mateix objectiu del nacionalisme 

musical en general, Antoni Martorell l’ha aconseguit donant-li un segell personal que 

identifica tota la seva música. Per tant la seva música presenta les següents 

particularitats: 

a) L’harmonia és senzilla, però amb un rigor i un domini certament envejables; 

doncs ens mostra unes modulacions que segueixen la línia dels compositors post-

romàntics, a través de petites modulacions constants, combinant tots els acords, í que 

ens distreuen de la tonalitat inicial, encara que al final hi acabem, com és lógic. 

Aquestes modulacions ens ensenyen una manera peculiar de composició, que també ha 

anat canviant i evolucionant al llarg de la seva vida. Així les primeres composicions, 

ens mostren una harmonia més basada en els acords tonals, i sense la reiteració en la 

modulació constant; és a dir basada en una harmonia més acadèmica, més clàssica. A 

l’etapa més madura, el cromatisme i les modulacions constants dins una obra, són un 

component característic, a més de les cadències en els diversos acords modulants, que 
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també descriuen el seu estil. Mescla també la tonalitat i la modalitat, creant una 

harmonia de caire impressionista. 

b) El ritme és un element que el compositor utilitza seguint els paràmetres dels 

grans mestres, per tant utilitza els compassos senzills, això si, fent-ne canvis dins una 

mateixa obra per fer quadrar una frase, o una semifrase... encara que a vegades ens 

mostra compassos més complexes o d’amalgama. Al mateix temps ens ensenya el 

domini i la utilització dels diversos recursos rítmics, com fer tresets a una veu, mentre a 

l’altra hi trobam corxeres (per exemple en obres per piano i per orgue), síncopes i tota 

classe de combinacions dels valors, a més d’altres canvis d’accentuació... També es cert 

que és molt metòdic i que especifica d’una manera constant tota l’agògica en les seves 

obres, inclús amb el metrònom i la relació de valors quan hi ha canvi de compàs; de tal 

manera que en una obra ens mostra la velocitat de la pulsació en cada part o fragment de 

l’obra, indicant en tot moment els canvis de tempo.  

En les misses per als joves amb instruments electrònics i elèctrics, a més 

d’altres instruments de vent i la percussió, trobam una mescla de ritmes vius que fan 

vibrar els cantaires i el poble que també participa, a través de ritmes moderns que 

podríem dir que formen part de la música lleugera. 

c) La melodia, també és un factor distintiu d’Antoni Martorell. La vena de la 

seva composició es basa en general en el saber desenvolupar la melodia en les seves 

obres polifòniques tant vocals com instrumentals. Es tracta d’analitzar tal com hem fet, 

la part melòdica de la seva obra per veure, com utilitza aquesta des del punt de vista 

estructural, fent-ne frases, semifrases... i que després ens presenta en les demés veus, 

transportada, en cànon... Les seves misses polifòniques (anteriors al Concili Vaticà II) 

en són un bon exemple d’expressivitat melòdica, on hi trobam aquesta vena compositiva 

que ens fa vibrar, i que la melodia va passant d’una veu a l’altra amb un domini del 
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contrapunt. Aquestes misses són fruit del seu treball en un període on hi trobam un 

compositor consumat i amb un domini absolut de l’harmonia i el contrapunt. A més la 

melodia que ell crea, és atractiva i brillant, de tal manera que fàcilment els cantaires la 

poden recordar i sentir com a seva. Més tard (després del Concili Vaticà II), ens ofereix 

uns exemples de misses ja en llengua catalana, on hi trobam una melodia senzilla, ben 

estructurada i viva que arriba a totes les persones i al poble en general. En una d’elles 

experimenta amb els instruments electrònics i elèctrics (és la “Missa Fraternitat i Joia”) 

i també incideix en el ritme que marca la bateria, però sobretot treballa especialment la 

melodia, doncs és a una sola veu i aquesta arriba per la seva senzillesa i expressivitat a 

tot el poble. 

Més tard, amb l’obra “Celebrem el Senyor”, el compositor s’esforça en crear 

una melodia natural i basada en l’aroma popular del nostre folklore i la nostra cançó 

popular autòctona. Aquest és tal volta el distintiu més important que ens ha mostrat 

Antoni Martorell en tota la seva obra. La melodia està tan ben estudiada i creada, que el 

poble ha anat aprenent-la sense cap tipus de dificultat i la s’ha feta seva, de tal manera 

que s’ha estès per tota la Diòcesi de Mallorca. L’àmbit, la tessitura, el frasseig, el caire 

modal d’unes i el caire tonal d’altres... donen una bellesa i una expressivitat a tot el 

conjunt de tota l’obra pensada per ser cantada pel poble de Mallorca. 

A més d’aquests trets, en podem comentar d’altres, com els cromatismes que 

utilitza en les diverses obres instrumentals per al piano i també per l’orgue, és una 

particularitat de l’autor que les mescla amb les petites modulacions. El domini de les 

escales, i que n’utilitza algunes després d’alguna cadència (escales per tons), evoquen 

un aire màgic (impressionista) a l’obra; és un recurs freqüent que trobam sobretot a 

l’obra organística,a més de les cadències citades i que acompanyen a les escales. Els 

arpegis executats damunt acords modals, i altres vegades tonals, en són un altre exemple 
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distintiu de la seva obra. Però no podem oblidar així mateix el gran domini formal que 

el nostre mestre i compositor ens ha mostrat en tota la seva obra. El compositor ha 

estudiat la forma musical fins arribar a la perfecció i això ens ho demostra quan 

analitzam l’estructura de les seves obres; ho podem comprovar per exemple en les seves 

fugues, que en són un bon exemple d’estructura perfecta. Encara que aquesta perfecció 

formal gairebé la trobam en totes les seves obres. 

L’empremta que ens mostra a les seves composicions fent-les úniques, és 

sobretot el caire harmònic, a més de la melodia; on la vena de compositor  és 

inesgotable, i les variacions harmòniques que ell ens fa en totes les obres (no solament 

en les didàctiques) és realment sorprenent i extraordinari.  

Les escales, les cadències, els canvis de tonalitat i les modulacions moltes 

vegades tant reiterades i pròpies del seu estil, són el segell que el compositor Antoni 

Martorell ens deixa en el seu testament musical. Un segell de qualitat amb una 

personalitat compositiva inimitable, i que quedarà per sempre com un exemple a seguir 

en la composició aplicada al nostre folklore i a la nostra música popular. 

En definitiva es tracta d’un home amb una gran formació musical que ha 

desenvolupat una tasca compositiva a les nostres Illes, i que ha marcat una fita amb el 

seu estil i el seu segell de la seva obra basada en la música popular i el folklore 

autòctons. És un compositor que inclús a la darrera part de la seva vida, ha anat 

treballant en noves composicions, com per exemple obres per gran orgue i obres per cor 

i orquestra estrenades fa pocs anys (2007 i 2008) que ens mostren la maduresa plena 

d’un compositor que crea innovacions tant rítmiques, com melòdiques i harmòniques 

fins al final de la seva vida. Encara que segueix la línia post-romàntica, també és cert 

que la seva música torna seguir un caire més impressionista i nacionalista, utilitzant tots 

els recursos musicals, i que al final ens ha quedat com un dels músics i compositors més 
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importants de les nostres Illes en el segle XX. La seva obra seguirà essent interpretada, 

escoltada i utilitzada per tot arreu, perquè és una música senzilla i que es fa interessant 

alhora per la persona que l’escolta, amb un aire contemporani i actual dins el seu estil 

compositiu, com ja hem comentat, sense oblidar el caire didàctic de les obres 

analitzades en aquest estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



491 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- BIBLIOGRAFIA  

   

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



492 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



493 
 

 

 

 

 

Alcover, Joan. Obres completes. Barcelona, Editorial Selecta, 1951 

 

Anglés, Higini i Peña, Joaquín. “Diccionario de la Música Labor”. Barcelona, Editorial 

Labor, 1954. (Volum I i II). Joan Mª Thomàs 

 

Boletín Oficial del Obispado de Mallorca 49, 1901 
 
 
 

Bover i Pujol, Jaume i Parets i Serra, Joan. Balearica (2.Música impresa). Palma, 

Aquil·les Editorial, S. L., 2002. Pàg. 106-120 

 

Camps i Mercadal, Francesc. Cançons Populars Menorquines. Ciutadella, Ed. Institut 

Menorquí d’Estudis i Entitat Local d’es Migjorn Gran, 1987. 

 

Cantoral Església de Mallorca. Palma, Comissió Diocesana de Música de Mallorca. Ed. 

5ª, 2000. 

 

Capses vermelles. Decret de Currículum(Primària). Ministeri d’Educació i Ciència, 

1992. 

 



494 
 

Comas i Rubí, Francesca. “Música i Magisteri a Mallorca: l’aportació de Ramón Morey 

a la difusió del Mètode Dalcroze”. V Simpòsium sobre els Orgues Històrics de les 

Balears. Búger, Fundació ACA, 1999.  

 

Company i Florit, Joan. “Joan Mª Thomàs”, Estelrich i Massuti, Pere; Moll i Marquès, 

Joan: “TRES MÚSICS MALLORQUINS: Antoni Torrandell, Joan Mª Thomàs i Antoni 

Matheu”.Palma, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, 1985. 

 

Company Florit, Joan. “Música”. Cent anys d’història de les Balears”. Palma, Caixa  
 
d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, 1982 
 

 

Crivillé i Bargalló. “Historia de la música española, vol. 7, El folklore musical”. 

Madrid, Alianza Editorial, 1983. 

 

Diari “La Ultima Hora”. Nuestra Información. “El Orfeó Mallorquí”. Palma de 

Mallorca. Pàgina 2, núm. 2289,  23 de maig de 1900 

 

Diari de “La Almudaina” . Suárez Bravo, F. “El maestro Antonio Noguera”. Palma de 

Mallorca.Núm. 6924, 6 de maig de 1904 

 

Entrevista feta per Llorenç Capellà al Mestre Melcior Rosselló a la Revista dominical 

de “Ultima Hora” Brisas, nº 503. Palma de Mallorca, 8 de desembre de 1996.  

 

Estelrich i Massutí, Pere. La Banda Municipal de Palma: 25 anys. Palma, Edita 

Ajuntament de Palma, 1991, pàg. 15 



495 
 

 

Falla, Manuel de. “Escritos sobre música y músicos; Ensayo publicado en la Revue 

Musicales, París 1923”, transcrit per ell mateix. Madrid, Espasa-Calpe: Colección 

Austral nº 950- Tercera edició: 1972. 

 

García del Busto, José Luis. “Los nacionalistas rusos”. Enciclopedia Salvat de los 

Grandes Compositores. Pamplona, Salvat, S.A. 1985.  

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Edita Promomallorca Edicions, 1989.  

Volums VI,  XI,  XIII i XV. Autors: Joan Parets, Ricard Janer i Gabriel Seguí i Miquel 

Alenyar. 

 

Gómez Amat, Carlos. Historia de la música española, vol. 5. Siglo XIX. Madrid, 

Alianza Editorial, 1984.  

 

Gómez Muntané, Maricarmen. “El Canto de la Sibila II (Catalunya y Baleares). 

Madrid, Editorial Alpuerto, 1997. 

 

“Gran Enciclopedia de la Música Clásica”, vol.1 i 3. Madrid, Editorial Sarpe, 1980.  

 

Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Carbonell, Jaume. “El cant 

coral”; vol III, Del Romanticisme al Nacionalisme, s. XIX; Aviñoa, Xosé. vol. IV, Del 

Modernisme a la Guerra Civil. Cureses, Marta. “La creació musical. Escoles i 

tendències” vol. V, De la postguerra als nostres dies. Barcelona, Edicions 62, 2000. 

 



496 
 

Il·lm Dr. P Antoni Martorell i Miralles, TOR. Académic de Belles Arts, fill il·lustre de 

Montuïri. Montuïri, Ajuntament de Montuïri, 1985. 

 

Jay Grout, Donald. Historia de la música occidental,volumen 2. Madrid, Alianza 

Música, 1984.  

 

Juan Mestre, Rafel. Hojas de Lluc, nº 16. Lluc, 1980. 

 

Julià i Rosselló, Bernat. “Cantoral Religioso”. Palma, Diòcesi de Mallorca, 1955. 

 

Julià Prohens, Miquel. Mallorca, cançons tradicionals. Barcelona. E. Climent. Edicions 

Musicals, 1977. 

 

Korus, Magyar. “Zoltàn Kodály: Bicinia Hungarica I”.  Budapest, Boosey and  
 
Hawkes, London, 1937 
 
 

Marco, Tomás. Historia de la música española, vol.6, Siglo XX. Madrid, Alianza 

Música, 1983. 

 

Marco, Tomás. Historia General de la Música, vol. 3 “Del Clasicismo al Siglo XX”. 

Madrid, Ediciones Istmo (Editorial Alpuerto), 1980. 

  

Martorell i Miralles, Antoni. “Celebrem el Senyor”. Barcelona, Editorial Claret, 1990. 
 



497 
 

Martorell i Miralles, Antoni. “Danses Populars de les Illes Balears” (Recull selectiu de 

les danses populars més generalitzades a les Illes Balears en versió de a Piano). 

València, Piles, Editorial de Música, 1998. 

 

Martorell i Miralles, Antoni. Sempreviva. València, Piles Editorial de Música, 1992 
 
 
 
Martorell i Miralles, Antoni. “L’Organista Celebrante”.  Roma, Editrice Franciscanum, 
1996 
 
 

 

Massot i Planes, Josep. “Cançoner Musical de Mallorca”. Palma de Mallorca, edita 

Caixa de Balears “Sa Nostra”, 1984. 

 

Mercadal Bagur, Deseado. “El folklore musical de Menorca”. Palma de Mallorca, edita 

Caixa de Balears “Sa Nostra”, 1979. 

 

Michels, Ulrich. Atlas de música I i II.  Madrid, Alianza Editorial, 1982 

 

Miralles, J. i Carbonell, Xavier. Cossiers de Montuiri. Mallorca, Ajuntament de 

Montuiri, 1992 

 

Música del Seminari: “Seminari Conciliar de Mallorca – III Centenari (1700-2000). 

Palma, Editat pel Seminari Diocesà de Mallorca, 1999, presentació.  

 

Nadal a Mallorca. Mallorca, Edicions de la Comissió de Litúrgia, 1968. 

 



498 
 

Noguera Balaguer, Antonio, “Ensayos de crítica musical”. Palma, J. Tous, 1908. 

 

Noguera, Antoni. “Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares de la isla de 

Mallorca”. Barcelona, tipografia de Víctor Berdós i Feliu, 1893. 

 

Orff, Karl.Orff-Schulwerk. “Adaptación castellana a Latino-América de Guillermo  
 
Graetzer”. Buenos Aires, Ed. Barry 
 
 
Orff, Karl. Orff-Schulwerk. “Música para niños. Versión original española basada en  
 
la obra de Carl Orff y Gunild Keetman”. Adaptación Montserrat Sanuy y Luciano  
 
González Sarmiento. Madrid, Unión Musical Española Editores, 1969 
 
 

Palacios Garoz, Miguel Angel. “Introducción a la música popular castellana y 

leonesa”. Segovia, Edició Junta de Castilla y León – Excmo. Ayuntamiento de Segovia, 

1984. 

 

Parets i Serra, Joan i Mir i Marquès, Antoni. Isaac Albéniz a Mallorca. Campos, 

Edicions Roig i Montserrat, 2004. 

 

Parets i Serra, Joan. “Antoni Noguera, obres i bibliografía”. Revista Madrigal, núm 1 

(VIU, 1983).  

 

Parets i Serra, Joan. “Cronologia musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una 

història de la música de Mallorca”. Revista Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca 

i de Florida.  Palma. Randa, nº 15. 

 



499 
 

Parets i Serra, Joan. “Les bandes de Música de Mallorca per Joan Parets i Serra”.  

 

Parets, Joan. “Cronología musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de 

la música de Mallorca”. Randa nº 15; Llengua i Cultura de Mallorca i de Florida. 1934. 

 

Parets, Joan; Estelrich, Pere i Massot, Biel. Compositors de les Illes Balears. Pollença, 

El Gall Editor, 2000.  

 

Parets, Joan; Mulet, Antoni; Reynés, Pere i Reynés, Arnau;. “Inventario de los órganos 

históricos y actuales de las Islas Baleares”. “Actas del Primer Congreso de Organo de 

España”. Madrid, Ministerio de Cultura, 1985. 

 

Pedrell, Felipe.  Cancionero musical popular español (4 vol.). Barcelona, Ed. Boileau, 

s.d.  

 

Persichetti, Vincent. “Armonía del siglo XX”. Madrid, Real Musical, 1985. 

 

Pons Pons, Damià. Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). 

Palma, Ed. Lleonard Muntaner, 1998. 

 

PROA, Diccionari Enciclopèdic, vol. 6. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995. 

 

Revista Cort, nº 406. Palma, setembre de 1961. 

 



500 
 

Revista Palau Reial. Palma. Editada pel Consell Insular de Mallorca, agost de l’any 

1987, nº 8. 

 

Revista Philarmonia. Ciutat de Mallorca (3-4), vol. III, juny-juliol, 1936. 

 

Reynés i Florit, Arnau i Fiol i Tornila, Pere. Orgues i música a Muro. Muro, Edita 

Ajuntament de Muro, 1994.  

 

Riera estarelles, Antoni. Cent i tantes tonades tradicionals de Mallorca. Palma, Ed. 

Moll, 1988. 

 

Roig Palliser, Joan; Del Hoyo Bernat, Xavier i d’altres. El Conservatori, 70 anys 

d’ensenyament musical. Estudis Baleàrics 80/81. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 

octubre 2004. 

 

Ros, Cristina. “Reportaje: Rusiñol y Mallorca”. Revista “Brisas”. Número 649, Palma, 

Ed. Hora Nova, 1999. 

 

Samper, Baltasar. “Estudis sobre la cançó popular.Biblioteca Marian Aguiló”. 

Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. 

 

Segarra, Ireneu. El meu llibre de música (8 volums).  Barcelona, Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat (diverses edicions: 1983-1993) 

 



501 
 

Thomás, Juan Maria. “Manuel de Falla en la Isla”. Mallorca, Edició Sa Nostra, Caixa 

de Balears, 1996. 

 

Thomàs i Sabater, Joan i Parets i Serra, Joan.  Breu història musical de les Illes Balears. 

Palma, Col·lecció música nº 1 (Consell de Mallorca), 1989.  

 

Thomàs i Sabater, Joan Mª. “Balears”. Diccionari de la Música Labor. Barcelona, 1954 

(2 volums)  

 

Vicens, Francesc. “El Cant de la Sibil·la a Mallorca”. Palma, Edicions Documenta 

Balear, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-ANNEX:  CATÀLEG DE TOTA L’OBRA221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 Bover i Pujol, Jaume i Parets i Serra, Joan. Balearica (2.Música impresa). Palma, Aquil·les Editorial, 
S. L., 2002. Pàgs. 106-120 i també l’”Arxiu personal d’Antoni Martorell”. 
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9.1- PIANO 

 

-Aires del terrer (Aires del terrer: dues suites per a piano. València, Editorial 

Piles, 1992) 

Suite nº 1 

I. Romanç bucòlic 

II. Joc d’infants 

III. Plant 

IV. Brindis 

Suite nº 2 

I. Plant dels arbres a la tardor 

II. El rupit enfredorit 

III. Crespuscle 

IV. Rialles i baralles. Burlesca 

V. La vall trista 

VI. L’orgia del vent 

-Tríptic modal (Arxiu personal del Pare Antoni Martorell, manuscrit) 

I. Crespuscle hipolidi 

II. Pregària dòrica amb preludi 

III. Dansa hipofrígia 
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-Sempreviva: aplec de 40 cançons populars harmonitzades per a ús dels 

pianistes. (Sempreviva: álbum de cançons populars per al petit pianista. València, 

editorial Piles, 1992) 

  

-“Parce”: Quatre variacions sobre un tema gregorià (manuscrit) 

I. Maestoso 

II. Andantino 

III. Arabesco. Vivace molto 

IV. Pomposo solenne 

 

-Retaule franciscà (sis visions de l’”Amic de la natura”) (manuscrit) 

I. Sant Francesc i el llop 

II. La germana abella 

III: Oració dins el bosc 

IV. La germana aigua 

V. La marxa dels ànecs 

VI. Les germanes orenetes 

 

-Il cardellino, pezzo infantile (manuscrit) 

-Toccatina 

-El gat i el ratolí 

-Berceuse. Mussette 

-Llebeig, (preludi mariner) 

-Tarantella, Vivace, spigliato (manuscrit) 
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-Danses populars de les Illes Balears (Aplec de 138 danses organitzades per 

tipus: Jotes, mateixes, fandangos, boleros, copeos i diverses (Danses populars de les 

Illes Balears, Recull selectiu de les danses populars més generalitzades a les Illes 

Balears en versió per a piano. València, Ed. Piles, 1998) 

 

 

9.2- ORGUE 

 

-Ore serene (Ore serene: 15 pezzi per organo o armonium, pel servizio 

litúrgico. Roma, Milano: Lab. Art. Insicioni Musicali, 1953) 

1. Entrata. 2. Leggenda. 3. Preghiera. 4. Intermezzo. 5. Berceuse. 6 Offertorio 

di Cristo Re. 7. Deo gratias. 8 Noxstalgia. 9. Mattinata. 10. Contemplazione. 11. Corale 

e variazioni. 12. Risveglio. 13. Andante rustico. 14. Marcia. 15. Toccatina finale. (Ed. 

Casimiri-Roma) 

 

-The Zodiac: (The Zodiac: Organ selection with optional pedal. Toledo, Ohio, 

USA, Ed. Gregorian Institute of America) 

In Advent 

Prelude 

Ligth of Advent 

Song of Hope 

Toccatina 

 

In Christmastide 

Ninna Nanna 

Pastoral Celebration 
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In The Lent 

Theme and Variations 

Ricercare 

Interlude 

Lament 

 

In Eastertide 

Easter Bells and Angelic Song 

Easter Offertory 

Concitato 

Ecstasy 

Arioso 

Meditation 

 

In The Season of Pentecost 

Symphonic Processional 

Sequence 

On the Wings of the Wind 

Cortege 

 

The Season after Pentecost 

Preludie and Fuge 

Sollievo Planctus 

Prayer of Simplicity 

Toccata 

Amen (Cadenza with Variations) 

 

-Pensieri musicali (nº 19 piccoli commenti musicali su tema dato per organo 

od armonio. Roma, Ed. Associazione S. Cecilia, 1967) 

 

-Suite Davidica (Suite Davidica. Roma, Ed. Assoc S. Cecilia) 

1-Preludio 
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2-Meditazione 

3-Adorazione 

4-Intermezzo 

5-Aria 

6-Toccatina  

 

-Concertino spirituale (Concertino spirituale. Bergamo, Ed. Carrara) 

1-Preludio 

2-Epitalamio 

3-Finale  

 

-Peces soltes publicades a diverses revistes: 

Ascensione. Preludio-entrada (Bergamo, Ed. Carrara) 

Purificami, o Signore. Preludio-entrata (Torino, Ed. Elle Di Ci) 

Corteo Nuziale: 

1.Marcia. 2. Andante graziose (Torino, Ed. Elle Di Ci) 

Due preludi su tema gregoriano (Bergamo, Ed. Carrara) 

Canto elegiaco (Collana “Gloria Domini” vol. II, Bergamo, Ed. Carrara) 

Andante moderato. Preludio all “Asperges me” (Torino, Ed. Elle Di Ci) 

Ciaccona in Rondó (Bergamo, Ed. Carrara) 

Suite per grand’Organo “Luci dell’Alba”: 

1-Preludio. 2-Minuetto. 3-Canzona. 4-Corteo nuziale (Milano, Ed. Rugginenti) 

Preludio all’antica (Roma, Ed. Emmanuel) 

Symphonic processional, per a orgue amb pedal obligat.(manuscrit) 
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Entrata per l’Ascensione (L’organista d’oggi 4, Bergamo, Ed. Carrara, 1963, 

pàg. 54-55) 

Sortita: toccatina. (L’organista d’oggi, 5, Bergamo, Ed. Carrar, 1964, pàg. 76-

77) 

 

-Estampes nadelenques (manuscrit) 

1- La Bona Nova 

2- Xerrada dels pastors 

3- Villancet del rabadà 

4- Marxa dels tres Mags 

 

-Tre Toccata in Re (Roma, Ed. Emmanuel) 

I. Toccata sul tema di “Sor Tomasseta” 

II. Toccata sul tema  “Benedicamus Domino” 

III. Toccata della farfalla  

 

-L’organista celebrante (Rom, Editorial “Editirice Fransicanum”, 1996) 

Recull de 31 comentaris musicals a l’orgue sobre altres tantes cançons populars 

litúrgiques italianes. Obra encarregada a l’autor pel Secretariat de la Comissió Litúrgica 

de la Conferència Episcopal Italiana i sota els auspicis del Conservatori de Bolònia 

(Departament d’Orgue).  

 

-Vitrall (30 composicions de fàcil execució per a joves organistes.- Barcelona, 

Editorial Boileau) 
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-Scherzo per organo (manuscrit) 

 

-Fuga e toccata (sul nome di BACH) per organo (manuscrit) 

 

-Partita e Fuga finale per grand’organo sul corale popolare “Girau a mi vostra 

mirada” (manuscrit) 

 

-Ouverture (manuscrit) 

 

-Passacaglia (manuscrit) 

 

-Partita sul “Kyrie Orbis factor” per un organo barocco (manuscrit) 

 

-Interludis per a l’Orgue (escrits per ser interpretats a la “Processó dels 

Profetes) 

 

 

 

9.3- MUSICA DE CAMBRA 

 

-Suite mallorquina per a orquestra d’arc (Quatre moviments) (manuscrit) 

 

-Concert per a Fagot i Piano (manuscrit) 

Vivace grazioso. Piú tranquillo. Andante espressivo. Vivo e saltarello. 
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-Sonata barroca per a trompeta i orgue. Homenatge a A. Vivaldi (manuscrit) 

I.Allegro moderato 

II. Andante, allegretto 

III. Vivace con eleganza. Siciliana 

 

-Quartetto d’archi in fa Maggiore 

 

 

 

 

9.4- VEU I PIANO U ORGUE  (solista) 

 

-Ave Maria, per a Baríton i Orgue (Mi menor) 

-Ave Maria, per a Tenor i Orgue (en Do menor) 

-Ave Maria, per a Tenor i Orgue (en Sol Major) 

-Cantares: romanza para tenor y piano. Roma 

-De matí nasqué l’amor, per a Soprano i Piano 

-Dextera Domini, per a Tenor o Soprano i Orgue 

-El  capità Antoni, per a Soprano i Piano 

-Jesu dulcis memoria, per a Tenor i Orgue 

-Nit de Nadal, per a mezzosoprano i Piano, amb acomp. de cor de 3 veus 

blanques. 

-O quot undis lacrymarum, per a Mezzosoprano i Orgue 

-Oració de l’ametler, per a Soprano i Piano 

-Silent nigth, per a solo de baríton i cor de 3 veus iguals 
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9.5- COR I ORGUE (Misses, Col·leccions i Cantorals) 

 

a) Misses: 

-Missa in honorem SS. Cordis Jesu, 2 voc. Cum organo (Roma, Ed. Casimiri, 

1953) 

-Missa “Mater Immaculata”, 2 voc. Concinenda com organo (Bergamo, Ed. 

Carrara, 1958) 

-Missa “Salvator mundi”, 2 voci pari e organo (Roma, Ed. Emmanuel) 

-Missa degli sposi. Entrata, alleluia, offertorio, comunione pr Coro e solista 

con organo. Marcia finale. (Torino, Ed. Elle Di Ci) 

-Messa “Pace in terra”, 3 voci disp. E Assemblea con organo (Bergamo, Ed. 

Carrara, 1966) 

-Messa “Propheta magnus”, 3 voci dispari e organo (Bergamo, Ed. Carrara, 

1960) 

-Messa “Redemptor hominis” per Cor odi 1 o 2 voci bianche, assemblea e 

organo. (Roma, Ed. Emmmanuel) 

-Missa “Mater amabilis”, 3 vocibus inaequalibus concinenda, organo 

comitante. (Roma, Ed. Casimiri, 1954) 

-Missa in honorem Sti. Ferdinandi regis, 3 vocibus aequalibus concinenda, 

organo comitante. (Barcelona, Ed. Boileau, 1956) 

-Missa “Sponsa Christi”, 4 vocibus inaequalibus concinenda, organo 

comitante. (Roma, Ed. Casimiri, 1954) 
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-Mass in the vernacular for Congragation and alternating Choir two equal 

voices, Sop. Alt. Or Ten. Bas. (Toledo-Ohio. USA, Ed. Gregorian Institute of 

America,1964) 

-Missa “Pau als homes” per a cor de 4 veus mixtes, assemblea i orgue, amb la 

intervenció d’un conjunt de 3 saxofons, 3 trompetes, guitarra i baix elèctrics i percussió. 

(Barcelona, Ed. Boileau i Bernasconi, 1968). (Hi ha una altra edició de la mateixa 

missa, Barcelona, Ed. Climent, 1969) 

-Missa “Fraternitat i joia” per als joves, a una veu popular amb la intervenció 

de Cor a 3 veus blanques, orgue guitarra i baix elèctrics i bateria (Mallorca, Ed. Comis. 

Lit. De, 1969) 

-Messa di professione delle religiose (Roma) 

-Messa esequiale per Mons. Luigi Rovigatti Vicegerente di Roma, Roma) 

 

b) Col·leccions i cantorals:  

-Avvento e Natale. Canti sacri per il tempo di N. e Avv. (Roma, Ed.Emmanuel) 

Nº 30 canti per coro e assemblea con organo od armonium 

-Ballate evangeliche. Commenti in canto alla Parola. (Torino, Ed. Elle Di Ci) 

Nº 32 Canti ad una o due voci pari con organo 

-Canti del “Propio” per l’Avvento, Natale, Epifania. Roma  

-Canti ritmici ad uso liturgico per i giovani (Torino, Ed. LDC) 

-Canti sacri per il tempo di Avvento e Natale: per coro e assemblea con organo 

od armonium. Roma, Edizioni Musicali Emmanuel 

-Cantica natalitia (Roma, Ed. Casimiri, 1954) 

I. Quem vidistis, pastores (respons) a 4 v. i orgue 

II. Sancta et inmmaculata Id. A 4 v. m. I orgue 



515 
 

III. Verbum caro, id. A 4 v. m. I orgue 

IV Jesu Redemptor omnium (Himne) a 4 v.m. i orgue 

V Adeste fideles, a 2 v. iguals i orgue 

VI Adeste fideles, a 3 veus iguals i orgue 

VII Adeste fideles, a 4, 5, 6 veus mixtes i orgue 

VIII Resonet in laudibus, prosa natalitia, a 2, 3, 4, 5, veus mixtes i orgue. 

-Cantoral popular: llibre del poble de Déu. València, 1976 

-Celebrem el Senyor. Manual per al poble amb 288 cants per a la celebració de 

l’Eucaristia i Litúrgia de les Hores. (Barcelona, Ed. Regina i Claret) 

-Celebrem el Senyor. Partitura dels acompanyaments dels 288 cants continguts 

en el manual homònim. (Barcelona, Ed. Regina i Claret) 

-Chiesa canta. Canti liturgici per uso diverso. (Bergamo, Ed. Carrara): 

1.Osanna, a 4 v. disp. e organo. 2. Appartiene al Signore, a 4 v. dip. e organo. 3. A te la 

gloria, a 4 v. gnore, a 4 v. dip. e organo. 4. A te la gloria, a 4 v. disp. e organo. 5. Una 

fortezza, ad 1 v. e organo. 6. Cristo é di natura divina, a 4 v. d. e organo. 7. Salva la tua 

creatura, ad. 1 v. e organo. 8. Questo é il tempo, ad 1 v. ed organo  

-Himnari litúrgic i Balades evangèliques. Firenze, Incisoria Musicale 

Bandettini, 1982 

-Himnari litúrgic i Balades evangèliques. Total de 98 himnes per al temps 

litúrgics (Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, Pentecosta, Durant l’Any), (Ed. Com. 

Dioc. Mus. S. Lib. Selecta, Palma de Mallorca) 

-Himnari litúrgic. Himnes pel temps d’Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, 

Pentecosta i en honor de la B.V. Maria. Palma, Comissions Bíblica i Litúrgica de 

Mallorca 
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-Hosanna. “Canti liturgici (537) per la celebrazione dell’Eucaristia nei suoi tre 

cicli e degli altri Sacramenti. Manuale per il popolo. “ (Torino, Editrice Elle Di Ci) 

-Hosanna. “Partitura d’accompagnamento dei 537 canti del manuale omonimo” 

(Torino, Ed. Elle Di Ci) 

-Octo moteccta facilia pro Hebdomada Sancta 3 et 4 v. aequalibus. Recessit 

pastor, Vinea mea, Caligaverunt, Ecce vidimus, Jesum tradiclit, Vexilla regis, 

Adoramus, Unus ex discipulis. (manuscrit) 

-Phase, I, II. Canti per la settimana santa. Canti per la Pasqua. (Roma, Ed. 

Emmanuel) 

-Poble peregrinant: recull de cants per a la celebració de les solemnitats del 

Senyor “Durant l’Any”, de les solemnitats de la Mare de Déu i dels Sants: Sant Josep, 

espòs de la B.V.M.; Sant Pere i Sant Pau; Sant Jaume, patró d’Espanya. Palma, 

Comissions Bíblica i Litúrgica de Mallorca; PPG, Llibreria Selecta, 1977 

-Rito della penitenza. (Roma. Ed. Emmanuel) 

Nº 18 canti per coro e assemblea con organo od armonium per la celebrazione 

della Penitenza.  

-Trittico eucaristico, Tres motets a dues veus iguals i orgue (Roma, Ed. 

Casimiri) 

-Trittico natalizio. Tres motets llatins per a 2 v. blanques i orgue (Roma, Ed. 

Casimiri) 

 

 

9.6- COR I ORGUE, O A CAPELLA (Tema religiós, en llatí) 

 

-Adoro te devote, para coro de 3 v. iguales a cappella. Roma. 
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-Assumpta est Maria, a 3 v. viriles y órgano 

-Assumpta est, 3 vocibus inaequalibus, organo comitante. 

-Ave Maria, a 4 v. mixtas y órgano 

-Ave maris stella, a 3 voci pari alternato dol canto gregoriano. Roma. 

-Ave maris stella. Himno latín a 3 voces viriles y órgano, alternando con el 

canto gregoriano. 

-Ave verum corpus natum, a 4 v. iguales y órgano 

-Caligaverunt: responsorio a 3 vocis inaequalibus. (Madrid, Tesoro Sacro 

Musical, 1965, pàg. 33-34) 

-Cantabo Domino, a 3 v. viriles y órgano (Bergamo, Ed. Carrara) 

-Celebrabo te Domine, mottetto per coro a 3 voci miste con organo od 

armonio. Bergamo, E. Carrara 

-Celebrate Dominum, para coro de 4 v. m. y órgano (Bergamo, Ed. Carrara) 

-Christi nativitas: raccolta di canti natalizia, coro 2 v. Inaequalibus e organo. 

(Bergamo, Ed. Carrara, 1961. Separata de la “Mystica corale”, pàg. 133-148) 

-Da pacem Domine, para coro de 5 v. mixtas a cappella 

-Da pacem Domine, 3 vocibus aequalibus. 

-Dextera Domini, offertorium in coena Domini para coro de 4 v. m. a cappella 

-Domine, non sum dignus; a 1 v i orgue (Madrid, Tesoro Sacro Musical, 1945, 

pàg. 39-40) 

-Ecce vidimus: responsorio a 3 v. i.(Madrid, Tesoro Sacro Musical, 1965, pàg. 

22-24) 

-Electa Mea, para coro de 4 voces mixtas y órgano. Roma 

-Eripe me. Domine. Salmo 38 para coro de 4 v. mixtas y órgano 
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-Gaudeamus omnes, a 2 voces iguales y órgano (Ecclesia cantat, 8. Bergamo, 

Ed. Carrara, 1962) 

-Gloria in excelsis Deo per a 3 veus. Bergamo, Ed. Carrara 

-Jesum tradidit, resp. 8 in Feria VI Parasceva 

-Juravit Dominus, para 3 voces iguales y órgano (Ohio.USA, Ed. Gregorian 

Institute of America) 

-Lauda Sion, para coro de 2 voces iguales y órgano. Roma 

-Laudate Dominum a 8 voces mixtas (salmo 116). A cappella. Roma 

-Litaniae, B. Mariae Virginis I, a 2 i 3 v. i. amb acompanyament d’orgue. ( 

Roma, Ed. Casimiri, 1956) 

-Ibidem, II a 3 v. m. amb orgue. 

-Magnificat 

-Magnus es Domine, para coro de 4 voces mixtas y órgano (Bergamo, Ed. 

Carrara) 

-O Domine, quia ego servus, a 4 voces mixtas y órgano. 

-O memoriale a 1 voz y órgano (manuscrito) 

-O memoriale, a 3 voces iguales a cappella. 

-O quan suavis, a 2 v. iguales y órgano 

-O Roma nobilis. Para coro de 4 voces mixtas (órgano ad libitum). (Ed. Assoc. 

Internazionale “Pueri Cantores”, Roma) 

-Oremus pro Pontifice, a 3 voces iguales viriles y órgano 

-Parce, Domine, a 5 voces mixtas a cappella 

-Pascha nostrum, a 2 voces i guales y órgano 

-Recordare, Virgo Mater, quattor vocibus inaequalibus cum organo. Scholae 

Lucanae, benevolenti animo 
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-Recessit pastor noster: 3 voci equalibus. Roma 

-Regi saeculorum: aclamación a Cristo Rey a 4 v. M. y acomp. Ad libitum. 

(Madrid, Tesoro Sacro Musical, 1951, pàg. 15-16) 

-Regina coeli, laetare, a 3 voces iguales y órgano 

-Regina coeli, laetare, a 4 voces mixtas con órgano 

-Regina coeli, laetare, per coro unisono e organo 

-Salutis humanae Sator. Himno a 4 v. m. y órgano 

-Salve Regina a 4 voces mixtas y órgano, para alternar con el canto gregoriano 

-Salve Regina, a 2 voces iguales y órgano 

-Salve Regina, a 3 voces blancas y órgano, para alternar con el canto 

gregoriano 

-Sanctus. Benedictus. Agnus Dei. A 3 voces iguales a cappella. Roma 

-Tantum ergo Sacramentum, a 2 voces iguales y órgano (La menor) (Madrid, 

Tesoro Sacro Musical, 1946, pàg. 38-39) 

-Tantum ergo Sacramentum, a 3 voces iguales y órgano (Re mayor) 

-Tantum ergo Sacramentum, a 4 v. m. y órgano (Si b mayor) 

-Tantum ergo Sacramentum, a 4 voces iguales y órgano (Do diesis menor) 

-Te Deum laudamus; a 3 voci parti. Roma 

-Te Deum laudamus; falsobordone a 4 voci pari 

-Tota pulchra es Maria, a 2 voces iguales y órgano (Milano, Ed. Ricordi) 

-Tota pulchra es Maria, a 3 voces iguales y órgano (Roma, Ed. Casimiri, 1955) 

-Tota pulchra es Maria, a 4 voces mixtas y órgano (Roma, Ed. Casimiri, 1955) 

-Trittico eucaristico, tres motets a dues veus iguals i orgue. Roma, Ed. Casimiri 

-Trittico natalizio, tres motets llatins per a 2 v. Blanques i orgue. Roma, Ed. 

Casimiri 
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-Tu es Petrus: mottetto per coro a 3 v. m. (Ecclesia cantat, 7; Bergamo, 1965, 

pàg. 111-113) 

-Tu es Petrus, a 4 voci pari a cappella. Roma 

-Unus ex discipulis: responsorio, a 4 v. i. (Madrid, Tesoro Sacro Musical, 

1965, pàg. 25-26) 

-Ut omnes unum sint. A 2 voces iguales y órgano (Ecclesia cantat, 1; Bergamo, 

Ed. Carrara, 1963, pàg. 2-3) 

-Ut omnes unum sint. A 3 y 4 voces iguales y órgano (Roma, Ed. Casimiri) 

-Veni Creator Spiritus. Para 2 voces iguales y órgano (La mayor) 

-Veni Creator Spiritus. Para coro de 3 v. mixtas y órgano (Si b mayor) 

-Veni Creator Spiritus. Para coro de 3 voces iguales y órgano (La mayor) 

-Veni Creator Spiritus. Para coro de 4 voces iguales y órgano (La mayor) 

-Veni Sancte Spiritus. Para coro de 2 v. ig. y órgano (Ecclesia cantat, 5; 

Bergamo, Ed. Carrara, 1963, pàg. 70-71) 

-Veni Sancte Spiritus. Para coro de 3 voces iguales y órgano) 

-Vinea mea: responsorio a 3 v. i. (Madrid, Tesoro Sacro Musical, 1965, pàg. 

30-31) 

 

 

 

9.7- COR AMB ORGUE O A CAPPELLA, EN LLENGÜES ROMANCES 

(Tema religiós) 
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-A la taula del Pare: aplec de cants per a la litúrgia eucarística d’Advent, Nadal, 

Quaresma, Pentecosta, “durant l’any” i per a celebracions en honor de la B.V. Maria. 

Palma, Comissions Bíblica i Litúrgica, PPG, Llibreria Selecta, 1974 

-A la Virgen Dolorosa “Dame tu mano, María”. 

-Àgape: cants de l’assamblea cristiana en festa: aplec de cants per a la litúrgia 

eucarística. Palma, Comissions Bíblica i Litúrgica de Mallorca; Barcelona, Boileau 

Bernasconi, 1972 

-Andró a vederla un di. Para coro de 4, 5 voces mixtas y órgano 

-Anem, pastor, cap a Betlem. Per a cor de 4 veus mixtes a cappella (o bé amb 

orgue ad libitum) 

-Astro del ciel, para coro de 4, 5, 6 voces mixtas a cappella 

-Ave Maria, per a cor de 4 veus mixtes a cappella 

-Cantaré vostra grandesa, per a cor de 4 veus mixtes i orgue. 

-Cantem sempre les lloances, per a cor de 4 veus mixtes i orgue 

-Cantiamo la nostra gioia. Canti per la liturgica eucaristica delle Solennità de 

Pentecoste, SS. Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore di Gesú, SS. Petro e Paolo, Maria 

Assunta, Tutti i Santi e Cristo Re. Albano Laxiale, Ed. Paoline, 1972. A cura delle 

Commissione Liturgica Diocesana: Sezione Musica Sacra, Roma. Testi: Messale 

Romano, ed. Typica, 1970. Lezionario festivo, Messale dell’Assemblea, Sacra Biblia, 

ed. Utet 

-Canto di comunione (Magnificat) Beata la Vergine Maria (Messale 

dell’Assemblea). “Armonia di Voci Corale, 3”. (Torino, Leumann, 1969, pàg. 8 i 9) 

-Canto elegiaco. Berbamo, Ed. Carrara 

-Cantos de esperanza: himnos litúrgicos. Madrid, Ed. Musical Pax. 
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-Crediamo, fratelli, all’amore: inno delle Suore discepole di Gesú Eucarístico. 

Roma, Istituto dell Suore Discepole di Gesú Eucarístico. 

-Crist triomfa. Aclamació de 4 veus mixtes i orgue. 

-Damunt la palla reposa. Nadala a 4 v. mixtes a cappella 

-Dammi da bere, Gesú, dopo la coumnione. Roma 

-Dio, nostro padre. Festa Santa Famiglia di Nazaret, preghiera a 3 v. P. B. 

Organo. Roma 

-Emmanuel. “Dio con noi”: Canti sacri per la liturgia eucaristica di Avvento, 

Immacolate Concezione, Natale e Tempo Natalizio. Roma, Coletti Editore, 1971 

-Eucaristica, per cor de 4 veus mixtes i orge. 

-Feliç el qui viu a la vostra casa, per a cor uníson i a 4 veus mixtes amb orgue 

-Gericó, negro spiritual a voci pari (harmonització). Roma 

-Giovedi Santo: messa vespertina. Roma 

-Gloria nell’alto dei cieli. A 2 voces iguales y órgano. Bergamo, Ed. Carrara 

-Glossa al Magnificat, per a cor de 4 veus mixtes, orgue i cor unisonal 

-Himne de la coronació de la Verge de Cura (Heraldo de Cristo, 1955) 

-Himne de la coronació de la Verge de Cura (Palma, A.G. Giménez, 1955) 

-Himne de la pelegrinació franciscana a Sineu: en el III aniversari de l’elecció 

de Sant Marc com a patró del poble (manuscrit, 1945) 

-Himne del centenari de la fundació de les RR. Franciscanas Filles de la 

Misericòrdia. Palma 

-Himne dels Nins Cantors de Sant Francesc de la Basílica de Sant Francesc de 

Palma de Mallorca 

-Himno de la peregrinación franciscana al Sto. Cristo de Manacor (manuscrit, 

1941) 
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-Himno a la Divina Providencia, para coro unisonal y órgano. 

-Himno del Colegio San Francisco. 

-Il Canto del salmo. Forma responsoriale. Per la Messa. Da Avvento a 

Pentecoste. Ciclo A per celebrazionio penitenziali, eucaristiche e del Battesimo. Roma,  

Ed. INA, 1975 

-Incontro di preghiera per la riconciliazione e la pace. Roma, 1973 

-Las pajas del pesebre. Villancico de 2  o 3 voces blancas y harmonium 

(Madrid, Tesoro Sacro Musical, 1947, pàg. 81-83) 

-Lletania de Lluc. Cant unisonal amb orgue per al poble, amb intervenció de 

cor de 4 veus mixtes. Revista Madrigal nº 4, juny del 1984. També publicada a Petra, 

Cantoral: Església de Mallorca, 1985 

-Manda il tuo Spirito, Signore. Salmo 103. Roma 

-Maria mater gratiae, mottetto per coro a due voci eguali. Roma, “Mystica” 

corale, Quaderno 114 N 

-Misteris del Rosari, per a cor, assemblea i orgue 

-Motetti Pasquali. 1. Osanna al Figlio di David. 2. O cristo salvatore. 3. Questo 

é il giorno. (Ed. Carrara)  

-Nei cieli un grido, per Assemblea a 1 v. Roma 

-Nit de Nadal a 1 i 3 v. (Nadal a Mallorca. Barcelona, Mallorca, 1968) 

-No despiertes a mi Niño. Nadala a 2 veus blanques damunt  una melodia 

popular mantxega 

-No llores encanto mío para coro y copla con acompañamiento. (Madrid, 

Tesoro Sacro Musical, 1948, pàg. 56-75) 

-Noche de paz. Nadala a 4 veus mixtes i orgue 
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-Oh cels, Eucarística sobre text de Costa i Llobera, per a Cor de 4 veus mixtes i 

orgue. 

-Omnipotente y bueno, Altisimo Señor, cántico de las criaturas de S. Francisco 

de Asís, para coro popular y órgano o arm. Roma 

-Pace in cielo, pace in terra, a 3 voci dispari ad libitum. Roma 

-Processó dels Profetes. Quadre escenogràfic nadalent sobre un ritu medieval 

de l’Ofici de Matines de la Nit de Nadal a la Seu de la Ciutat de Mallorca. Acabat el 

1994. Obra estrenada a la Seu de Ciutat de Mallorca l’any 2007. 

-Purificami, o Signore. Salmo responsoriale. Roma 

-Que neixi Jesús (Nadal a Mallorca. Barcelona, Mallorca, 1968) 

-Santo, Santo, Santo; a due voci pari. Roma 

-Santo, Santo, Santo; organo e coro. Roma 

-Santo, Santo, Santo; per assemblea i quatre veus. Roma 

-Signore, pietà; atto penitenziale. Roma 

-Tu scendi dalle stelle, para coro de 4 y 5 voces mixtas a cappella 

-Venite fedeli, a voci pari. Roma 

-Verso il perdono: proposta di canti per l’Anno Santo 1975 a cura della 

Comissione Liturgica Diocesana, Sezione Musica Sacra. Roma, Ed. Musicali 

Emmanuel, 1974 

-Viene il Signore. Epifania, canto d’entrata. Roma 

 

 

9.8- COR, AMB O SENSE INSTRUMENT  

(Tema profà) 
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-A Betlem me’n vull anar. Popular, harmonitzada per a cor de 4 veus mixtes a 

cappella 

-A la dina dana. Para coro de 4 voces mixtas a cappella 

-A la vorera de mar. Cançó romancesca a 4 veus mixtes a cappella 

-Amunt, companys!: cançó dels penyalers, alpinistes i muntanyers. Peguera, 

1978 

I Moment musical. II Tempesta dins la nit. III Angelus. IV Deixau-me dir la 

joia, havanera. Per a Cor de 4 veus mixtes a cappella 

-Jo som l’amic del vent, per a cor de 4 veus mixtes a cappella 

-L’ull de bou. Popular harmonitzada a 4 veus mixtes a cappella 

-Lo que diu una cançó. Text de Costa i Lllobera per a cor de 4 veus mixtes i 

piano. 

-Ruta dels cims. Suite vocal: 

-Salut, altives fites!: himne a les muntanyes de Mallorca. Peguera, 1978 

 

 

9.9- COR I ORQUESTRA SIMFÒNICA 

-Dypticum jubilaei: (format per dues parts encara que es poden executar 

independentment l’un de l’altre tal com ha expressat l’autor) 

I -Psalmus poenitentialis  (Ps. 50) 

II- Canticum Paschale in Rondó (Ps. 117) 

 

-Cantico delle Creature (di S. Francesco d’Assisi) 

 

 



526 
 

9.10- ORQUESTRA DE CAMBRA 

-Quintet de corda (sobre temes mallorquins) 

-Quatette d’archi (violins 1, 2, viola, cello) 

 

 

9.11- ORQUESTRA SIMFÒNICA 

-L’Enze. Evocació simfònica 

 

 

9.12- PUBLICACIONS LITERÀRIES SOBRE TEMES MUSICALS 

-Cant popular i Música litúrgica (Ed. Reial Acadèmia de Belles Arts, Palma de 

Mallorca) 

-El cant popular en l’obra de J.S. Bach (Ed. Conservatori de Música i Dansa, 

Mallorca) 

-Wolfgang Amadeus Mozart i la seva Expressió religiosa (Ed. Acadèmia de 

Belles Arts, Palma de Mallorca) 

-Tristany i Isolda: un assalt a la tonalitat (Ed. Conservatori de Música i Dansa 

de Balears) 

-Perfil humà i artístic de Fryderyk Chopin (Ed. Acadèmia de Belles Arts de St. 

Sebastià, Palma) 

-Sant Francesc d’Assís, músic de l’alegria. Un nou cant a l’existència (Ed. 

Acadèmia de Belles Arts, Palma) 

-Té sentit, avui el “Tonalisme”? (Edició de la Fundació ACA/Area Creació 

Acústica, Palma) 

-Música i país en els versos de Maria Antònia Salvà. Llucmajor, gener 2004. 
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-El Motu Propio “Tra le sollecitudini” de Pius X i les seves ressonàncies en el 

Concili Vaticà II. (Ed. Acadèmia de Belles Arts, Palma de Mallorca, curs 2005-06). 

-“Des del meu balcó. Bastint la nostra identitat”. Editorial Universitat de les 

Illes Balears, Palma Mallorca, 2008. 

-Estètica i pedagogia de l’orgue de tubs (a propòsit de la restauració de l’orgue 

de la Basílica de Sant Francesc de Palma). Publicat l’any 2009 per la Conselleria 

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
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10- APÈNDIX  
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PRESENTACIÓ DEL DISSENY CURRICULAR222 

 

 

El llenguatge musical és necessari per completar una bona educació musical, 

per aquest motiu hom diu que l’educació sense l’educació musical quedaria coixa. Per 

cert, al nostre país ha estat coixa molts d’anys, perquè no hem d’oblidar que l’educació 

musical va entrar a les escoles al nostre país, fa a penes 14 anys; això va comportar la 

creació de nous plans d’estudis a Magisteri, creant-se el pla 1993, on es canviava la 

nomenclatura d’algunes especialitats de mestre generalista com “Mestre d’Educació 

Primària i Mestre d’Educació Infantil”, a més de les especialitats que sorgiran com a 

noves: “Mestre d’Educació Especial, Mestre Llengua Estrangera, Mestre d’Educació 

Física i Mestre d’Educació Musical”. La conseqüència d’aquest retard en la 

incorporació de l’educació musical a l’escola ha fet que anassim desfasats en 

l’educació general de la resta d’Europa, i d’una manera especial en l’educació musical. 

La música ajuda a formar el caràcter de les persones fent-les més humanes i més 

socials, desenvolupant la personalitat sobretot l’afectiva. Algú va dir si els pobles 

canten, és impossible la guerra. Tant de bo, tots els pobles fessin música i cantassin 

alhora, perquè això ens demostraria un bon símptoma de salut humana i social. 

                                                           
222Capses vermelles. Decret de Currículum(Primària). Ministeri d’Educació i Ciència, 1992. Pàgs. 53-81 
i vegeu també decret 92/2004 de 29 d’octubre de la CAIB, pel qual s’estableix el currículum d’Educació 
Primària a les Illes Balears. 
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Així doncs, la música és un llenguatge, i com a tal, el compositor,  (que és 

l’emissor), expressa alguna cosa amb la seva música, i aquesta idea expressada 

mitjançant el llenguatge (coneixement d’un alfabet musical), ha d’arribar a l’oient 

(receptor) que assaboreix l’art musical. Per tot això, hi ha d’haver una sensibilització 

prèvia perquè el receptor (l’home) pugui gaudir del fet musical, i aquesta 

sensibilització ha de començar a l’escola. Així, l’escola ha de proporcionar aquesta 

formació musical bàsica als nins, perquè aquests es converteixin no tan sols en 

receptors (oients) en el futur, sinó també en la possibilitat de que surtin nous creadors, 

nous compositors, en definitiva nous músics que donin a conèixer el món musical 

universal a totes les persones, perquè l’art arribi a tothom, i tothom pugui gaudir d’ell. 

Per una altra part, s’ha de tenir en compte que la música ens acompanya sempre, doncs 

començam a sentir-la en el propi ventre de la nostra mare, abans de néixer, on tots els 

sons de l’univers ja ens afecten; aquests sons poden ser de tot tipus, i per tant inclouen 

els sons musicals que són els que ens interessen i que ens proporcionen benestar i 

relaxació. Això vol dir que ja mai ens podrem desvincular del món sonor que 

acompanyarà la nostra vida i que aquesta necessita de l’aprenentatge constant que 

començarà a l’escola, amb tot tipus de vivències (humanes, afectives, socials...), i en 

definitiva, l’aprenentatge de la vida anirà lligat a la vivència sonora i musical que ja 

s’inicia abans de néixer. Aquest és el motiu pel que l’educació musical ha de formar 

part de l’educació en general com ajuda del procés de maduració i de socialització, a 

més del procés de comunicació entre molts d’altres. No hi haurà una educació integral 

a l’escola, sense l’educació musical, la cançó és el recurs metodològic general de 

l’aprenentatge del llenguatge musical universal. 

 També la cançó popular i els compositors de les illes formen part de l’art 

musical, i per això han de ser motiu d’estudi i anàlisi a l’escola. No oblidem com hem 
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vist al llarg d’aquest petit estudi, que la cançó popular és el recurs indispensable per 

donar a conèixer el llenguatge musical als nins. Però a més, aquesta música popular i 

folklòrica ha estat font d’inspiració no solament al moviment musical nacionalista com 

hem comentat, sinó també a tota la història musical, a alguns compositors amb més 

força i a d’altres no tant. Però realment quan arribam al Nacionalisme és quan la 

música popular i folklòrica pren moltíssima intensitat i esdevé l’eina insubstituïble 

com a font cabdal d’inspiració dels compositors. Per aquests motius també és 

indispensable mostrar a l’escola el valor del nostre repertori de música popular i 

folklòrica, perquè a més forma part de les nostres arrels musicals. 

En aquest petit estudi, hem presentat la figura del compositor mallorquí més 

important de la nostra actualitat, lligat a la música popular i folklòrica de la qual n’ha 

extret la saba per impregnar la seva música tal com feren els nacionalistes. Per això és 

important donar a conèixer no solament la figura del músic Antoni Martorell, sinó 

també la de tots els músics que han begut d’aquesta mateixa saba de la nostra música 

popular. De totes maneres, als compositors de música contemporània, a l’actualitat pot 

semblar que tenen un cert rebuig, o tal volta dir que fan música de minories... Aquest 

és el motiu pel que es fa necessari començar a l’escoles a mostrar l’art musical des de 

tots els punts de vista, i no solament aturar-nos als períodes de la música que pels 

motius que siguin, (moltes vegades per mala formació dels propis docents), ens 

agradin més o aparentment ens siguin més agradables, sinó aprofundir en tots els 

àmbits i períodes de la història de la música, fent referència especial als segles XIX, 

XX i a l’actualitat. No podem oblidar que la pròpia història ens marca les pautes a 

seguir, així podem veure com al naixement de la polifonia, el concepte de consonància 

i dissonància no era el mateix que poc temps després, i no és el mateix que al segle 
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XX223. Tot això implica fer un esforç per part dels docents per intentar descobrir la 

bellesa de l’art musical també fora del que pensàvem que era el millor per la nostra 

oïda i intentar comprendre la música contemporània amb totes les seves particularitats.  

Per tant, l’educació musical ha de possibilitar entre d’altres coses els aspectes 

següents: 

-Donar a conèixer el llenguatge musical de la manera més completa possible 

(arribant a experimentar amb el fet musical tonal i atonal) per poder-ne fer ús d’ell i 

multiplicar totes les possibilitats creatives. 

-Fomentar la capacitat creativa en el nin. 

-Desenvolupar el sentit crític, el de reflexió, estètic i d’anàlisi envers el món 

musical. 

Si aconseguim això, després la comunicació entre l’artista creador i l’oient que 

escolta serà idònia, i les persones s’interessaran més cap al món musical en general i 

contemporani en particular, sense cap tipus de prejudici. És indispensable com hem 

dit, començar la casa pels fonaments i no per la teulada, sobretot tenint en compte el 

retard artístic musical que encara portam respecte als nostres països veïns de la 

Comunitat Europea. Solament així, aconseguirem canviar el cercle viciós de la 

incomprensió artística musical que encara perdura. 

El treball que proposam ha d’ajudar a reconduir aquest fet, i per això hem de 

proporcionar als nostres alumnes tots els mitjans i recursos per desenvolupar la música 

i la creativitat, perquè primer puguin gaudir de tot l’art musical i al mateix temps ells 

també arribin a ser autors del propi art.. 

Les propostes didàctiques que presentam pretenen ser un exemple per 

aconseguir tots aquests objectius començant pels nostres alumnes que estudien 

                                                           
223 Michels, Ulrich.  Atlas de música I.  Madrid, Alianza Editorial, 1982, pàg. 85 
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Magisteri en general, i d’una manera especial als alumnes que cursen els estudis de 

Mestre d’Educació Musical, per tant les propostes van dirigides a ells, tenint en 

compte que també ells podran adaptar-les als nins de Primària. 

Aquestes propostes didàctiques seguiran el model d’una programació, on hi 

trobarem en primer lloc uns Objectius Generals del projecte general de les propostes; 

aquests objectius generals venen desglossats en objectius de caire cognoscitiu, de caire 

actitudinal i de caire procedimental, a més de l’avaluació. Després cada proposta durà 

el següent esquema: 

-Objectius específics. 

-Continguts 

-Procediments 

-Valors, actituds i normes 

-Metodologia 

-Recursos didàctics 

- Activitats  

 

Objectius generals: 

1- De caire cognoscitiu: 

-Conèixer i desenvolupar distints mètodes i eines d’anàlisi musical, que 

permetran als estudiants adquirir una millor capacitat estètica, estilística i 

socio-cultural de la música consolidant el seu propi judici crític i estètic. 

-Relacionar els elements que configuren el llenguatge musical com a 

indispensables per a conèixer tot l’art musical en general, per comprendre 

l’ús que n’han fet els grans músics al llarg de la història universal. 
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-Donar pautes de treball, perquè els concerts i audicions no siguin un pur 

entreteniment, sinó un treball analitzat, pensat i integrat dins el currículum 

escolar per ser aprofitat intel·lectual, emocional i expressivament per 

l’alumne.  

-Descobrir l’actualitat artística musical, per poder possibilitar la vivència de 

sensacions i sentiments que ens poden aportar les seves obres actuals, 

alhora que ens ajuden a establir relacions entre les diverses corrents 

artístiques de la història de la música, així com les diverses maneres 

d’utilització del llenguatge musical. 

2-  De caire actitudinal. 

-Despertar l’interès per a la música i el seu art en general, i d’una manera 

més específica pels músics i compositors dels segles XIX, XX i 

contemporanis, perquè ells són els que han fet ressorgir les nostres arrels 

musicals a través de la música folklòrica i popular. 

-Afavorir el desenvolupament d’actituds obertes i respectuoses cap a la 

diversitat de tots els estils i períodes de la música, i per tant envers tota la 

cultura musical. 

-Fomentar la participació als concerts i audicions en viu, per gaudir de totes 

les possibilitats que ens ofereix aquest fet musical d’escoltar de forma 

directe les obres musicals que ens ofereixen els intèrprets, així com veure i 

escoltar a la realitat tot el món sonor. 

-Motivar als alumnes al desenvolupament de capacitats de percepció, 

expressió i anàlisi auditiva, utilitzant les manifestacions musicals 

històriques i actuals. 

3-   De caire procedimental. 
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-Utilitzar i també interpretar les distintes fonts d’informació, mètodes i 

tècniques disciplinàries i pedagògiques en relació al contingut i àrea de 

coneixement. 

-Dissenyar, desenvolupar i reflexionar sobre propostes didàctiques 

musicals, per a l’Educació Primària.                

-Impulsar  l’assistència a concerts, per aprofitar l’audició d’obres musicals 

com a font de documentació. D’aquesta manera aniran coneixent l’alfabet 

musical d’una manera pràctica, extraient els elements que el configuren, 

per anar construint conceptes bàsics i a partir d’aquests tenir elements de 

judici per analitzar obres més complexes. 

 

Avaluació: 

Aquest programa s’avaluarà mitjançant exercicis teòrico-pràctics segons els 

següents criteris d’avaluació: 

-Saber relacionar les obres musicals i la realitat socio-cultural que 

l’envolta. 

-Comprovar l’adquisició del llenguatge musical bàsic com a eina general 

d’anàlisi i judici crític de les obres musicals. 

-Identificar el procés creatiu i constructiu d’una obra musical. 

-Avaluació contínua de les classes, comprovant la participació individual, a 

més de la participació en treballs col·lectius (muntatge d’obres musicals 

pràctiques a l’escola i d’audicions actives). 
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-Exercicis escrits teòrico-pràctics damunt aspectes de la història de la 

música en general, i també sobre aspectes dels recursos musicals emprats 

en la creació de les obres musicals. 

-Treballs individuals o en grup, en relació als continguts de l’assignatura. 

-Valoració escrita de les audicions a concerts, recitals... d’obres de 

compositors nacionalistes mallorquins. 

-Valoració escrita d’audicions d’obres del Pare Antoni Martorell. 

-Comprensió i anàlisi de la influència de la música popular en les obres 

nacionalistes en general, i d’una manera especial en la música d’Antoni 

Martorell. 

 

 

 

10.1- Propostes didàctiques 

 

 

10.1.1- Proposta didàctica 1ª: la cançó popular 

 

Objectius específics 

-Acostar els alumnes al món de la cançó en general i d’una manera particular a 

     la cançó popular mallorquina. 

-Reconèixer el món musical envers la cançó popular universal. 

-Conèixer un repertori bàsic universal de cançons populars d’arreu del món. 

-Conèixer un repertori complet de la cançó popular mallorquina. 
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-Analitzar els cançoners de música popular en general i també d’una manera 

els de la cançó popular mallorquina, i de les altres illes. 

-Analitzar des del punt de vista modal les cançons populars, com a símptoma 

de la seva antiguitat. 

 

Continguts: 

-La cançó, element indispensable d’aprenentatge del llenguatge musical. 

-La cançó popular: característiques i classificació. 

-La cançó popular mallorquina: anàlisi i característiques. 

 

Procediments: 

-Conèixer els diversos cançoners que existeixen principalment dins l’àmbit 

europeu, i d’Espanya. 

-Consulta dels cançoners de música popular d’Espanya. 

-Consulta de tots els cançoners de música popular de les Illes, i d’una manera 

especial de Mallorca. 

-Recerca de cançons arcaiques populars de Mallorca, com a mostra d’estudi i 

anàlisi de la cançó popular. 

 

Valors, actituds i normes: 

-Interès i motivació envers la cançó popular. 

-Sensibilitat i receptivitat cap a la cançó popular mallorquina, com a recurs de 

la composició en la creació musical. 

-Reconeixement de la importància de la música i cançó popular com a part 

importantíssima de la cultura musical d’un país. 
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Metodologia: 

La metodologia utilitzada serà activa i pràctica, a través de l’estudi i anàlisi de 

la cançó en general i de la cançó popular en particular, mostrant dins aquesta la 

cançó popular mallorquina també com a recurs indispensable en l’aprenentatge 

del llenguatge musical. 

 

Recursos didàctics: 

Els cançoners publicats i d’aplicació didàctica a l’escola. 

Els cançoners de música popular de Mallorca. 

Llibres i audicions que facin referència a la cançó popular mallorquina. 

 

Activitats 

-Escoltar cançons populars cantades per la pagesia mallorquina, millor en viu 

per persones que encara canten aquests tipus de cançons arcaiques. 

-Assistir a concerts o recitals de grups musicals que interpreten cançons 

populars i també d’altres cançons noves amb inspiració popular. 

 

 

10.1.2- Proposta didàctica 2ª: el Nacionalisme musical 

 

Objectius específics 

-Acostar els alumnes al món musical nacionalista en general, amb les seves 

característiques i diferències sobre la resta de la música. 

-Estudiar els trets específics i significatius del nacionalisme musical en general. 
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-Contextualitzar el nacionalisme musical amb la resta de períodes musicals de la 

història de la música. 

-Distingir el primer del segon nacionalisme europeu. 

 

Continguts 

-El nacionalisme musical. 

-Característiques del nacionalisme musical. 

-Influència del nacionalisme musical en els compositors dels segles XIX i XX. 

- Exemples de música nacionalista. 

 

Procediments 

-Audició analitzada i comentada damunt una obra musical nacionalista. 

-Anàlisi pràctica d’algunes obres nacionalistes. 

-Estudi dels recursos musicals nacionalistes. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès envers el món musical nacionalista. 

-Actitud positiva cap a les audicions i concerts de la música nacionalista. 

-Valoració positiva de la influència de la música nacionalista en els compositors 

del segle XIX i XX. 

 

Metodologia 

Audicions en viu d’obres nacionalistes, analitzant-les amb profunditat totes les 

característiques com recursos emprats, inspiració musical, ... per aconseguir 

l’objectiu de conèixer el nacionalisme musical. Per tant utilitzarem la 
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metodologia activa i pràctica envers la música en general. El professor guiarà en 

tot moment els comentaris previs a les audicions i l’anàlisi posterior als exercicis 

programats. 

 

Recursos didàctics 

-Llibres i articles d’anàlisi d’obres musicals nacionalistes. 

-Guies d’audició musical en general i especialment d’audició musical d’obres 

nacionalistes. 

-Col·lecció d’obres musicals nacionalistes en CD i DVD. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts d’obres musicals nacionalistes. 

-Assistència a conferències audicions comentades sobre música nacionalista. 

-Interpretació d’obres de caire nacionalista a classe. 

 

 

10.1.3- Proposta didàctica 3ª: el Nacionalisme musical a Mallorca 

 

Objectius específics 

-Distingir el nacionalisme europeu del nacionalisme espanyol. 

-Reconèixer les característiques del nacionalisme espanyol, i del nacionalisme 

mallorquí. 

-Analitzar la influència de la música popular i folklòrica en el nacionalisme 

mallorquí. 
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-Conèixer els principals compositors de música nacionalista mallorquina, i d’una 

manera especial al Pare Antoni Martorell. 

 

Continguts 

-El nacionalisme mallorquí: autors representatius. 

-Característiques del nacionalisme musical mallorquí. 

-Influència del nacionalisme musical en els compositors mallorquins dels segles 

XIX i XX. 

-Compositors nacionalistes mallorquins. 

-Exemples de música nacionalista mallorquina. 

 

Procediments 

-Audició analitzada i comentada damunt una obra musical nacionalista 

mallorquina. 

-Anàlisi pràctica d’algunes obres nacionalistes mallorquines. 

-Estudi dels recursos musicals nacionalistes mallorquins. 

-Informació sobre els compositors nacionalistes mallorquins. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès envers el món musical nacionalista mallorquí. 

-Actitud positiva cap a les audicions i concerts de la música nacionalista 

mallorquina. 

-Valoració positiva de la influència de la música nacionalista en els compositors 

mallorquins del segle XIX i XX. 
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-Interès envers el principal compositor del segle XX, considerat un nacionalista, 

de Mallorca. 

 

Metodologia 

Audicions en viu d’obres nacionalistes mallorquines, analitzant-les amb 

profunditat totes les característiques com recursos emprats, inspiració musical, ... 

per aconseguir l’objectiu de conèixer el nacionalisme musical mallorquí. Per tant 

utilitzarem la metodologia activa i pràctica envers la música en general. El 

professor guiarà en tot moment els comentaris previs a les audicions i l’anàlisi 

posterior als exercicis programats.  

 

Recursos didàctics 

-Llibres i articles d’anàlisi d’obres musicals nacionalistes mallorquines. 

-Articles, diaris i biografies dels principals compositors nacionalistes 

mallorquins. 

-Guies d’audició musical en general i especialment d’audició musical d’obres 

nacionalistes. 

-Col·lecció d’obres musicals nacionalistes en CD i DVD. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts, recitals i audicions d’obres musicals de compositors 

nacionalistes mallorquins. 

-Assistència a conferències i audicions comentades sobre música nacionalista de 

Mallorca. 
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10.1.4- Proposta didàctica 4ª: L’orgue de tubs: el patrimoni organístic de les Illes 

Balears i sobretot el patrimoni de Mallorca, illa dels orgues històrics 

 

Objectius específics 

-Apropar els alumnes al món del rei dels instruments: l’orgue de tubs. 

-Conèixer un repertori musical bàsic de l’orgue de tubs. 

-Reconèixer les parts que configuren l’orgue de tubs. 

-Analitzar amb profunditat els distints timbres que ofereix aquest instrument a 

través de les seves famílies de tubs, anomenats registres o jocs. 

-Discriminar els sons de l’orgue dels altres instruments musicals. 

-Relacionar els orgues històrics de les Illes Balears amb les demés arts de cada 

període històric. 

-Valorar el gran patrimoni organístic de les Balears, i d’una manera especial de 

Mallorca, tenint en comte que és un dels més importants del món des del punt de 

vista històric, respecte de la quantitat i qualitat. 

 

Continguts 

-L’orgue de tubs: parts que el configuren. 

-Les famílies de tubs. 

-Els jocs o registres de l’orgue. 

-L’orguener: famílies d’orgueners mallorquins. 

-Els orgues de Balears. 

 

Procediments 
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-Escoltar diverses obres per a orgue de tubs, i entre elles d’alguns compositors 

de Balears. 

-Visitar alguns orgues de tubs. 

-Recerca de la història dels orgues de Mallorca i dels seus orgueners. 

-Escoltar i veure les diferents famílies de tubs de l’orgue. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès i motivació envers el món de l’orgue de tubs. 

-Actitud positiva cap a l’audició i comentari d’aquest instrument. 

-Valoració molt positiva i comprensiva respecte del gran patrimoni organístic de 

Balears, i sobretot de Mallorca. 

-Interès per la música organística i sobretot de les Illes, especialment dels 

compositors mallorquins. 

Metodologia 

Exploració d’un orgue de tubs a través dels medis audiovisuals, per conèixer 

d’una manera engrescadora totes les parts que el configuren. A més visitar 

alguns dels nostres orgues explicant cada part de l’orgue in situ, i al mateix 

temps poder reconèixer tots els seus registres per les característiques especials 

dels seus tubs i també pels sons dels mateixos. El professor guiarà en tot moment 

aquestes visites a aquests instruments com a centre importantíssim d’un 

instrument polifònic històric i artístic, on Mallorca n’és una potència, associant 

cada orgue a l’orguener que el va construir. 

 

Recursos didàctics 

-Diapositives, imatges, dibuixos, esquemes de l’orgue de tubs: analitzar-los. 
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-Llibres, partitures, gravacions... que tenguin que veure amb l’orgue de tubs. 

-Biografies dels principals orgueners dels orgues construïts a les Illes, 

especialment a Mallorca. 

-Col·lecció d’obres musicals per a orgue. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts i recitals d’orgue. 

-Analitzar i comentar la música per a orgue. 

-Realitzar visites a alguns orgues de Mallorca, per discriminar les parts del 

mateix, i també dels seus tubs i registres. 

-Descriure i comentar l’estètica de les façanes de l’orgue com a obra d’art 

plàstic. 

 

 

10.1.5- Proposta didàctica 5ª: Principals compositors mallorquins del segle XX 

 

Objectius específics 

-Conèixer els principals compositors mallorquins del segle XX i la seva relació 

amb la música popular. 

-Destriar els diversos estils de composició dels autors mallorquins del segle XX. 

-Comprendre la relació dels compositors mallorquins del segle XX amb la resta 

de les arts i artistes de Mallorca i de les illes. 

-Reconèixer les principals obres dels compositors mallorquins del segle XX. 

-Analitzar les principals obres dels compositors mallorquins del segle XX: 
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Continguts 

 

-Els compositors més representatius del segle XX a Mallorca. 

-Característiques dels compositors mallorquins del segle XX. 

-Influència del nacionalisme musical en els compositors mallorquins dels segles 

XX. 

-Exemples més representatius de les obres dels compositors mallorquins del 

segle XX. 

 

Procediments 

-Audicions analitzades i comentades damunt obres de compositors mallorquins 

del segle XX. 

-Anàlisi pràctica d’algunes obres de compositors mallorquins del segle XX. 

-Estudi dels recursos musicals emprats pels músics de Mallorca del segle XX. 

-Informació sobre els compositors mallorquins del segle XX. 

-Influència de l’escola nacionalista damunt els compositors mallorquins del 

segle XX. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès envers el món musical dels compositors mallorquins del segle XX. 

-Actitud positiva cap a les audicions i concerts de la música dels compositors del 

segle XX a Mallorca. 

-Valoració positiva de la influència de la música nacionalista en els compositors 

mallorquins del segle XX. 
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-Reconeixement dels recursos musicals emprats pels compositors del segle XX a 

Mallorca. 

 

Metodologia 

Audicions en viu d’obres de compositors musicals del segle XX a Mallorca, 

analitzant amb profunditat totes les característiques, com recursos emprats, 

inspiració musical, ...  Per tant utilitzarem la metodologia activa i pràctica envers 

la música en general. El professor guiarà en tot moment els comentaris previs a 

les audicions i l’anàlisi posterior als exercicis programats.  

 

Recursos didàctics 

-Llibres i articles d’anàlisi d’obres musicals de compositors del segle XX a 

Mallorca. 

-Articles, diaris i biografies dels principals compositors  mallorquins del segle 

XX. 

-Guies d’audició musical en general i especialment d’audició musical d’obres de 

música contemporània i del segle XX. 

-Col·lecció d’obres musicals de compositors mallorquins del segle XX en CD i 

DVD. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts, recitals i audicions d’obres musicals de compositors 

mallorquins del segle XX. 

-Assistència a conferències i audicions comentades sobre música mallorquina 

contemporània i del segle XX. 
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10.1.6- Proposta didàctica 5ª: Antoni Martorell, un compositor contemporani i 

nacionalista 

 

Objectius específics 

-Distingir el nacionalisme musical mallorquí de la música contemporània 

mallorquina en general. 

-Reconèixer les característiques del  nacionalisme mallorquí i de la música 

contemporània. 

-Analitzar la influència de la música popular i folklòrica en el nacionalisme 

mallorquí i també en la música contemporània. 

-Conèixer la figura del compositor mallorquí Pare Antoni Martorell, com a 

músic nacionalista i contemporani. 

 

Continguts 

-El nacionalisme mallorquí: Antoni Martorell com a principal representant del 

segon nacionalisme musical. 

-Característiques del nacionalisme musical mallorquí en la figura del Pare 

Antoni Martorell. 

-Influència de la música popular mallorquina en l’obra d’Antoni Martorell, com 

a músic i compositor nacionalista i contemporani. 

-Exemples de música nacionalista mallorquina en l’obra del Pare Antoni 

Martorell. 

 

Procediments 
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-Audicions analitzades i comentades damunt obres musicals del Pare Antoni 

Martorell 

-Anàlisi pràctica d’algunes obres seves. 

-Estudi dels recursos musicals nacionalistes mallorquins en la seva obra. 

-Informació sobre la vida i obra d’Antoni Martorell. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès envers el món musical nacionalista mallorquí d’Antoni Martorell. 

-Actitud positiva cap a les audicions i concerts de la música del compositor 

Antoni Martorell. 

-Valoració positiva de la influència de la música nacionalista en la composició 

del Pare Antoni Martorell. 

-Interès envers el principal compositor del segle XX, considerat un nacionalista, 

de Mallorca: Antoni Martorell. 

 

Metodologia 

Audicions en viu d’obres i no nacionalistes d’Antoni Martorell, analitzant amb 

profunditat totes les característiques com recursos emprats, inspiració musical, ... 

Per tant utilitzarem la metodologia activa i pràctica envers la música en general i 

d’una manera especial en l’obra d’Antoni Martorell. El professor guiarà en tot 

moment els comentaris previs a les audicions i l’anàlisi posterior als exercicis 

programats.  

 

Recursos didàctics 

-Llibres i articles d’anàlisi d’obres musicals d’Antoni Martorell. 



552 
 

-Articles, diaris i biografies del principal compositor de Mallorca, Antoni 

Martorell. 

-Guies d’audició musical en general i especialment d’audició musical d’obres 

del nostre compositor mallorquí. 

-Col·lecció d’obres musicals escrites i gravades en CD i DVD. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts, recitals i audicions d’obres musicals d’Antoni Martorell. 

-Comentar i analitzar amb profunditat algunes obres del compositor mallorquí. 

-Participació en activitats relacionades amb el Pare Antoni Martorell, com 

conferències, concerts i recitals de les seves obres. 

 

 

10.1.7- Proposta didàctica 6ª: Influència de la música popular i folklòrica en la 

figura del Pare Antoni Martorell 

 

Objectius específics 

-Distingir el primer nacionalisme del segon nacionalisme musical europeu, 

comparant-los amb la música nacionalista del Pare Antoni Martorell.  

-Reconèixer les característiques de la música popular i la influència d’aquesta en 

l’obra musical d’Antoni Martorell. 

-Analitzar la influència de la música popular i folklòrica mallorquina en la figura 

d’Antoni Martorell. 

-Conèixer les principals obres musicals del Pare Antoni Martorell que han tengut 

una influència directa de la nostra música popular i del nostre folklore.. 
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Continguts 

-La influència de la música popular mallorquina en l’obra del Pare Antoni 

Martorell. 

-Característiques de la música popular relacionades amb la música nacionalista 

del Pare Antoni Martorell. 

-Recursos musicals emprats en l’obra de caire nacionalista d’Antoni Martorell, 

com a conseqüència de la seva influència. 

-Exemples de música nacionalista d’Antoni Martorell. 

 

Procediments 

-Audicions analitzades i comentades damunt obres musicals del Pare Antoni 

Martorell de caire nacionalista i d’influència de música popular mallorquina. 

-Anàlisi pràctica d’algunes obres de caire nacionalista, comprovant la influència 

de la música popular en aquestes obres. 

-Estudi dels recursos musicals nacionalistes mallorquins en la seva obra, com a 

influència directa en les seves obres. 

 

Valors, actituds i normes 

-Interès envers el món musical nacionalista mallorquí i la influència de la música 

popular mallorquina en l’obra d’Antoni Martorell. 

-Actitud positiva cap a les audicions i concerts de la música del compositor 

Antoni Martorell que tenen la influència clara de la música popular mallorquina. 

-Valoració positiva de la influència de la música nacionalista en la composició 

del Pare Antoni Martorell. 
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-Interès envers el principal compositor del segle XX, considerat un nacionalista, 

de Mallorca: Antoni Martorell, sobretot com a compositor nacionalista i gran 

amant de la música popular mallorquina. 

 

Metodologia 

Audicions en viu de les obres  nacionalistes d’Antoni Martorell, analitzant amb 

profunditat totes les característiques com recursos emprats, inspiració musical, ... 

Per tant utilitzarem la metodologia activa i pràctica envers la música en general i 

d’una manera especial en l’obra nacionalista d’influència de música popular 

d’Antoni Martorell. El professor guiarà en tot moment els comentaris previs a 

les audicions i l’anàlisi posterior als exercicis programats.  

 

Recursos didàctics 

-Llibres i articles d’anàlisi d’obres musicals nacionalistes d’Antoni Martorell. 

-Articles, diaris i biografies del principal compositor de Mallorca, Antoni 

Martorell, que facin referència a la influència de la música popular mallorquina 

damunt la seva obra. 

-Guies d’audició musical en general i especialment d’audició musical d’obres 

del nostre compositor mallorquí. 

-Col·lecció d’obres musicals escrites i gravades en CD i DVD de caire 

nacionalista. 

 

Activitats 

-Assistència a concerts, recitals i audicions d’obres musicals nacionalistes 

d’Antoni Martorell. 



555 
 

-Comentar i analitzar amb profunditat algunes obres nacionalistes del 

compositor mallorquí. 

-Participació en activitats relacionades amb el Pare Antoni Martorell, com 

conferències, concerts i recitals sobretot de les obres de caire nacionalista. 

 

 


