
 
 

 
 

 

 
 

 

TREBALL DE FINAL DE TITULACIÓ 

 

EL PIANO A LA MÚSICA ÀRAB  
 
 
 
 
Realitzat per Leila Akaarir Tomàs 
 
 
 
Especialitat: Interpretació - Piano 
 
Tutor: Amadeu Corbera 
 
Convocatòria: Gener, 2021 
  

 



Al meu tutor Amadeu Corbera, per haver-me animat a fer el treball sobre 
aquesta temàtica, 

 
als meus altres professors, per haver confiat en mi i haver-me 

acompanyat fins aquí, 
 

als meus pares, sense l’ajuda dels quals aquest projecte no hagués sigut 
possible, 

 
a Jordi, que ha estat al meu costat durant tot el procés, 

 
i als meus amics, els quals m’han animat sempre a continuar endavant, 

 
 
 

Gràcies per tot 
 
  

2 



Resum 
La música pianística dels països àrabs és, generalment,        

desconeguda pels intèrprets occidentals i poc interpretada dins el         

repertori. Amb aquest treball de recerca es pretén fer arribar          

coneixements sobre la cultura general dels països àrabs i sobre la seva            
música, sobre la colonització europea i la introducció del piano a la música             

àrab i sobre el material pianístic que s’ha escrit al segle XX, amb la              
finalitat d’apropar-lo a l’intèrpret occidental i afegir-lo al repertori habitual. 
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Introducció 
El propòsit d’aquest treball és, mitjançant la recerca i recopilació          

d’informació de diferents fonts, descobrir quin paper ha tingut i té           
actualment el piano als països àrabs: com ha influenciat la colonització en            

la música, com va arribar l’instrument a aquests països, com s’ha           

representat la música típica a l’instrument i quines obres fetes per           
compositors àrabs existeixen.  

La motivació per fer aquest treball de recerca és conèixer la música            

i les obres pianístiques dels països àrabs, desconegudes i poc          
interpretades en general pels pianistes, amb la possibilitat d’afegir-les al          

repertori pianístic actual. 

La primera part del projecte estarà centrada en la definició del           
Magrib i del Màixriq, amb un breu resum de la història dels dos territoris,              

una explicació dels gèneres musicals àrabs de cada zona i una           

comparació i explicació breu sobre els sistemes melodico-rítmics utilitzats         

a la música àrab i andalusí: el maqam i el nouba. 

La segona part estarà centrada en la història de la colonització dels            

països magribins i les conseqüències culturals que aquesta comporta en          
la seva cultura i música, així com la introducció al Magrib dels instruments             

d’origen europeu. 

La tercera part tractarà sobre la introducció del piano a la música            
magribina: des del Congrés del Caire, on es presenta per primera vegada            

el piano, fins a l’actualitat, passant per l’experimentació organològica         

sobre els pianos de quarts de to, la introducció progressiva del piano a la              
música àrab, les transcripcions per a piano que es fan de música popular             

andalusí i l’anàlisi breu d’algunes de les obres per a piano solista més             
destacades del repertori àrab, presents al recital del pianista Marouan          

Benabdallah. 

Es finalitzarà el treball amb les conclusions extretes d’aquest treball          

de recerca, amb la intenció d’haver aconseguit apropar la música          
pianística magribina a aquells músics i pianistes interessats. 
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1. Els Països Àrabs  i la seva música 
 

1.1. Món àrab: diferenciació entre Magrib i Màixriq 

Quan s’utilitza el terme “països àrabs” o “món àrab” es fa referència            
als 22 països àrabs membres de la lliga àrab, els quals es troben al nord i                

a la banya d’Àfrica i a l’Àsia occidental, limitats pel Mar Atlàntic a l’oest,              

pel Mar Mediterrani al nord, pel Mar Aràbic a l’est i pel Oceà Índic al               
sud-est (Khan, n.d.). La part de l’est del món àrab s'anomena Màixriq, i la              

part de l’oest, Magrib.  

Encara que no hi ha una definició acceptada globalment del terme           
“món Àrab”, tots els països que són membres de la lliga Àrab normalment             

se’n consideren part. La Lliga Àrab és una organització regional que té            

com objectiu considerar els interessos i objectius dels països àrabs. La           
mateixa Lliga Àrab posa com a definició d’àrab la següent: “Un àrab és             

una persona l’idioma de la qual és l’àrab, la qual viu a un país àrab i està                 

en simpatia amb les aspiracions dels Països Àrabs.” (Reynolds, 2007, 1) 

 

En verd, els països que pertanyen a la Lliga Àrab1 

El Magrib és, segons el diccionari de la Real Academia Espanyola,           
la “forma tradicional espanyola del nom de l’àrea del nord d’Àfrica que            

compren Marroc, Algèria i Tunísia i, considerada més àmpliament, també          

1 Foto extreta de Wikimedia Commons “Països pertanyents a la Lliga Àrab” 
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Líbia, Mauritània i el Sàhara”2, referint-se al Sàhara Occidental com          
Sàhara. En àrab, el terme “Al-Maḡrib ” (المغرب) significa “oest”, “occident”,          

“ponent”, en contraposició al Màixriq (“Al-Mašriq”, لمشرق ), que significa          

“llevant”, “est”. 

 

En verd, els països que pertanyen al Magrib3 

El terme Tamazgha, per altra part, és la forma amazic de           
denominar el terreny del nord d’Àfrica on les cultures amazigues s’han           

desenvolupat. La zona Tamazgha abarca, a part dels països que abarca           
el terme Magrib, el nord de Mali, el nord de Níger, una part de l’oest               

d’Egipte (la regió de Siwa) i les ciutats espanyoles de Ceuta, Melilla i les              

Illes Canàries. Aquest terme és un neologisme creat pel moviment amazic           
que neix en contraposició al terme Magrib, el qual consideren          

arabocentrista. (Ilahiane, 2017, 9) 

 

En blau, la zona que corresponde al terme Tamazgha4 

2 Consultat al Diccionario Panhispánico de dudas https://www.rae.es/dpd/Magreb 
3 Foto extreta de Wikimedia Commons “Magrib” 
4 Foto extreta de Wikimedia Commons “Tamazgha” 
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Al-Magrib també és el nom àrab de Marroc, per tant, normalment si            
volen referir-se al conjunt de països utilitzen el terme “Gran Magrib” o            

“Magrib àrab” per a diferenciar-los. 

Actualment i des de 1989, Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i          
Mauritània estan units com identitat política en un acord d’interacció          

comercial, anomenant-se “Unió del Magrib Àrab” (“Ittiḥād al-Magrib        

al-Arabī”, العربي المغرب اتحاد ), o UMA, inactiva des de 2008 entre altres             
motius pels conflictes polítics entre Marroc i Algèria envers el Sàhara           

Occidental.5 

Per altra banda, el Màixriq, també escrit Mashreq o Mashrek, és la            
part oriental del món àrab, trobant-se al nord-est d’Àfrica i a l’Àsia            

occidental. Els països que el formen són Egipte, Bahrain, Iraq, Jordània,           
Kuwait, Líban, Oman, Palestina, Qatar, Aràbia Saudí, Síria, Emirats Àrabs          

i Yemen6. El terme Màixriq, com abans s’ha comentat, significa “llevant,           

lloc per on surt el sol”. 

 

En verd, els països que pertanyen al Màixriq7 

 

5 Consultat a la pàgina oficial de l’UMA, 
https://web.archive.org/web/20090424060530/http://www.maghrebarabe.org/en/uma.cfm  
6 Consultat a la Enciclopèdia Britannica, https://www.britannica.com/place/Mashriq  
7 Extret de Wikimedia Commons “Màixriq” 
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1.2. Història del Màixriq i diversitat cultural 

Cap a l’any 10.000 a.C. es va desenvolupar una emergent      
civilització a la regió coneguda com el Creixent Fèrtil; una franja que            

s’estenia des de l’actual Síria cap a l’est, per les conques dels rius Tigris i               

Eufrates a través de Mesopotàmia. 

El primer poble amb estructures polítiques pròpies d’una civilització         

avançada fou el dels sumeris. Més endavant, l’Imperi acadi, fundat sobre           
el 2220 a.C, es va estendre fins arribar al Líban. La fundació de la III               

dinastia d’Ur, sobre el 2100 a.C., va iniciar una era de prosperitat, però Ur              

va ser completament arrasada pels amorreus cap al 2000 a.C. 

Un dels cabdills amorreus, Hammurabi, va crear l’imperi de         

Babilònia sobre el 1750 a.C. Poc després Babilònia fou conquerida per           
l’Imperi Hitita, sorgit a Anatòlia (actual Turquia). A Síria mentrestant es va            

fundar el regne de Mitanni. Un altre poble, els hicsos, van arribar més             

enllà de Canaan i van ingresar a la Vall del Nil. Més tard, Egipte va invadir                
Palestina i Síria. 

La Pau Perpètua, firmada cap a l’any 1275 a.C. entre Egipte i            
l’Imperi Hitita, va durar fins al final d’aquest darrer a mans dels kaskas,             

que també van postrar Egipte. D’aquesta manera es va generar un buit de             

poder que va ser aprofitat pels filisteus, els arameus, els fenicis i els             
hebreus. 

Als segles IX i VIII a.C, els assiris van conquerir la zona, fins que              
una coalició de tots els pobles fronterers es va llençar contra ells. Es va              

imposar llavors l’Imperi Caldeu, però aquest no va durar gaire. L’any 538            

a.C, Ciro el Gran va conquerir Babilònia, va destruir l’Imperi Caldeu i va             
fundar l’imperi Persa, que anava des de Ia lndia fins a Grècia. 

Un dels fenòmens històrics més importants d’aquesta època és         
l’ascens dels monoteismes. Entre els jueus la imposició de Yahvé va tenir            

lloc durant el Captiveri de Babilònia, mentre que entre els perses va            
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passar un fet anàleg amb Ahura Mazda, el déu predicat per Zoroastre.            
D’aquesta manera van sorgir les religions del judaisme i el zoroastrisme. 

L’expansió persa va xocar contra el món grec en una sèrie de            
conflagracions conegudes com les Guerres Mèdiques. Després d’elles,        

Pèrsia va viure en perpètua tensió amb Grècia. L’any 336 a.C., Alexandre            

Magne va creuar l’Helespont i va entrar a l’Imperi Aquemènida. En el            
moment de la seva mort havia conquerit l’Imperi Persa per complet, però            

els seus successors es van llençar a una guerra que va fragmentar els             
nous dominis i l’Orient Mitjà va quedar repartit en dos grans regnes:            

l’Egipte dels Ptolomeus i l’Imperi Seleucida. Aquests, més algunes         

potències menors, són els anomenats regnes hel·lenístics. 

Els regnes hel·lenístics van promoure els valors de la cultura grega           

en la regió, però també hi va haver moviments de rebel·lió contra allò que              
era grec, la qual cosa va desembocar finalment en la revolta dels            

Macabeus entre els anys 167 i 160 a.C contra l’imperi Seleucida. Més            

endavant, aquest imperi va ser presa d’un conqueridor més fort; l’Imperi           
Romà. 

Els romans es van apoderar de tota la meitat occidental de l’Orient            
Mitjà, mentre que la part oriental va quedar en mans de Partia, un regne              

que dominava Mesopotàmia i Pèrsia i que estava només una mica           

hel·lenitzat. En aquella època sorgeix el cristianisme, que aviat es a           
estendre per tot l’imperi. 

L’any 395 dC l’Imperi Romà es va veure dividit en dos. La secció             
occidental va caure l’any 476, mentre que l’oriental va sobreviure com           

Imperi Bizantí. Els emperadors bizantins van perseguir les creences que          

s’oposaven a la religió oficial, el cristianisme ortodox. Així, les regions de            
l’Orient Mitjà van adoptar la variant cristiana anomenada monofisisme com          

una bandera de rebel·lió contra Constantinoble. Aquest fet va afavorir la           
posterior expansió de l’islam. (Lapidus, 2002, capítol 1) 

Cap a l’any 610, Mahoma va fundar una nova religió a la península             

aràbica, l’Islam (que vol dir submissió a Déu). Més tard va conquerir la             

10 



Meca i, quan va morir, l’any 632, es va instaurar el califat. Els seus              
successors van unificar Aràbia i van dur les seves tropes contra els            

imperis Bizantí i Sassànida. 

L’any 661 el primer califa del Califat Omeia va desplaçar la capital            

de la Meca a Damasc. Sota els omeies, els àrabs es van transformar en              

administradors d’un gran imperi que anava d’Espanya a la India.          
Inicialment, els musulmans van manifestar una actitud poc tolerant contra          

la cultura grega, però de mica en mica els erudits van anar redescobrint el              
llegat cultural grec, el van rescatar i això els va servir com a impuls en el                

desenvolupament de les ciències i les arts. (Lapidus, 2002, capítol 4) 

A partir de l’any 809 el món islàmic es va fragmentar i, en el segle               
XI, una tribu turca, els seljúcides, es va apoderar del govern. Aquests van             

aturar els avenços bizantins i van conquerir Palestina (1078). Els cristians           
d’Europa ho van considerar una afrenta i, en represàlia, van llençar el            

moviment de les Creuades contra Terra Santa. (Lapidus, 2002, capítol 5) 

A començaments del segle XIII els mongols van conquerir Pèrsia i           
l’Orient Mitjà va quedar convertit en un mescladís de regnes, de manera            

que es va transformar en un permanent camp de batalla. Una de las tribus              
turques, la dels otomans, va iniciar una sèrie de conquestes que el van             

endur a crear un imperi que, en 1520, amb el començament del regnat de              

Solimà el Magnífic, anava des dels voltants de Viena a Europa fins a             
Mesopotàmia i Egipte. Els imperis otomà i safàvida (a Pèrsia) van           

inaugurar una tensa convivència política que marcaria l’equilibri        
internacional en la regió durant dos segles sencers. 

A finals del segle XVIII l’Imperi Persa estava quasi per complet           

postrat, mentre que l’Imperi Otomà seguia en peu, però sense vitalitat.           
Paral·lelament, els interessos europeus es van focalitzar de cada vegada          

més sobre l’Orient Mitjà. (Lapidus, 2002, capítol 16) 

Durant la Primera Guerra Mundial les potències europees van         

imposar el seu domini en aquelles regions. La invenció del motor de            

combustió interna va donar-li un nou ús al petroli, amb la qual cosa el              
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control d’aquelles regions es va transformar en un objectiu de primera           
línia. Els tractats que van posar fi a la Gran Guerra van significar la              

desintegració final de l’Imperi Otomà. Es va fundar la moderna República           
de Turquia, Egipte es va independitzar l’any 1922, mentre a la península            

aràbiga la Casa de Saud va aconseguir la unificació de quasi tots els             

territoris i l’any 1932 va passar a formar-se oficialment Aràbia Saudita.  

El sorgiment de l’Estat d’Israel, l’any 1948, va marcar l’inici d’una           

època de conflictes. L’any 1973 els països àrabs de la zona van fundar             
l’OPEP (Organització de Països Exportadors de Petroli), limitant la         

producció, apujant els preus i ocasionant una crisi energètica i econòmica           

mundial. L’islam, d’una altra banda, es va convertir en estendard en la            
lluita per les reivindicacions nacionalistes i socials.  

A dia d’avui, l’Orient Mitjà és majoritàriament islàmic i conforma un           
trencaclosques geopolític força complicat, amb països més o menys         

secularitzats i d’altres on s’hi ha assentat l’islamisme més radical.          

(Lapidus, 2002, capítol 23) 

 

1.3. Història del Magrib i diversitat cultural 

El Magrib ha sofert moltes ocupacions en la seva història per part            

de grups procedents d’Europa i de l’Orient Pròxim, des dels fenicis que            
arriben al segle VIII a.C. fins els espanyols, francesos i italians que            

s'assentaren a la zona la primera meitat del segle XX. 

Els amazics o berbers, els quals ja habitaven el nord d’Àfrica abans            

de l’arribada dels fenicis, han tingut una estadia continuada en el Magrib.            
El nom berber deriva de barbari, nom que els romans donaven als pobles             

que els resultaven estranys, mentre que el terme amazigh vol dir “persona            
lliure” en la llengua pròpia. Els pobles berbers que habitaven la zona de             

muntanya i costa cultivaven i criaven ramats, mentre que els pobles de la             
zona desèrtica eren nómades. El seu origen és desconegut, però en tot            

cas és molt antic. 
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Els amazics ja són esmentats als textos egipcis: poblaven totes les           
terres de l’oest del Nil, formant tribus disperses. Hi ha altres noms que             

se’ls ha donat, com nasamons, psil·les, garamants, macilis, númides,         

gètils, maures o màzics. 

Entre aquestes tribus es van establir colònies, primer fenícies i          

després cartagineses i gregues, que van tenir poc efecte en la població,            

excepte al voltant de Cartago (actual Tunísia) i Cirene (a Líbia). La unitat             
dels amazics fou tardana, però finalment es van fundar els regnes dels            

massils i dels massesils, desprès regne de Numídia i el regne de            
Mauritània. Ambdós regnes van desaparèixer, absorbits per Roma en         

províncies, a la primera meitat del segle I dC. L’Imperi Romà va convertir             

la zona en una àrea productora de gra, va establir una gran civilització             
urbana i més endavant introduirà el cristianisme a la població. 

La romanització fou superficial i l'administració de les tribus          

corresponia als seus propis caps. Hi va haver diverses revoltes que van            
contribuir a la dilució de l’autoritat romana i van afavorir la conquesta dels             

vàndals. A partir de l’any 429, amb el declivi de l’imperi Romà, se perd la               
supremacía religiosa cristiana, la qual passa als berebers, bizantins i          

vàndals fins l’arribada dels àrabs. 

Als segles VII i VIII, els invasors àrabs es varen estendre pel            

Magrib des d’Egipte, introduïnt dos elements fonamentals en la identitat          
del Magrib actual: l’idioma àrab i la religió islàmica. L’any 670, amb la             

fundació de Kairuan, es va establir de manera sòlida el domini àrab            
musulmà. Durant el segle VIII, els amazics es van convertir a l’islam i van              

formar el nucli de l'exèrcit que va conquerir Hispània. 

L’imperi àrab conviu també amb els almoràvids i els almohades,          
imperis d'origen berber. La població berber del Magrib, amb el pas del            

temps, acaba adoptant poc a poc la llengua àrab. 

Al segle XVl el Magrib oriental (Algèria, Tunísia i Líbia) és ocupat            

per l’Imperi Otomà, ocupació que duraria uns 250 anys, encara que a            
finals d’aquest període aquests països passen a ser territoris més o           
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menys autònoms. Marroc, per altra banda, se veu obligat a competir amb            
el creixent poder militar i comercial dels països de l’Europa Occidental i            

crear enllaços comercials amb Espanya i Portugal. 

El període colonial va començar bastant més tard, a l’any 1830,           
amb la invasió d’Algèria i l’intent d’integració a França. A l’any 1881,            

també colonitzen Tunísia. Marroc va ser motiu de rivalitat entre Espanya i            

França i a l’any 1912 es varen dividir el territori, quedant-se Espanya les             
zones del Rif al nord i del Tarfaya al sud. Líbia va ser ocupada un temps                

per Itàlia després de la I Guerra Mundial al 1930, però després de la II               
Guerra Mundial va estar baix l’administració militar francesa i britànica. El           

Sàhara Occidental i Mauritània varen ser ocupades per Espanya i França           

respectivament a finals de segle XIX i principis de XX. No obstant, on va              
quedar més marcada l’experiència colonial va ser a Algèria, Tunísia i           

Marroc, on França va introduir gran part dels seus paràmetres culturals i            

d’organització de l’activitat econòmica.  

La independència dels cinc països que formen el Magrib es va           

donar entre 1951 i 1962. Libia es va independitzar la primera al 1951,             
seguida de Marroc i Tunísia, que ho feren en 1956. Posteriorment,           

Mauritània s’independitza al 1960 i Algèria al 1962, aquest darrer després           

de molt de conflicte polític i amb la mort de més d’un milió de persones. 

Actualment hi ha bastant rivalitat territorial i tensió política entre els           
països que conformen la regió. La UMA, organització creada en 1989,           

tenia la fi de promoure la cooperació regional, però pràcticament no té            
validesa com a acord ja que els països no compleixen les promeses            

proposades. La relació entre Marroc i Algèria és tensa degut al territori del             

Sàhara Occidental: Algèria recolza el moviment que propugna la         
independència del territori respecte a Marroc, que l’ocupa des de 1975. 

De forma general i des del 1980, els grups que propugnen el retorn             

dels fonaments de l’islam i la reorientació política d’acord amb la religió            
han anat agafant importància en tota la regió magribí, així com a la resta              

del món islàmic. 
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El territori del Magrib ha sigut ocupat, colonitzat i influenciat per           
molts pobles diferents, amb la qual cosa la música es veu directament            

afectada, absorbint elements de la música típica d’aquestes cultures.         

(Willis, 2012, capítol 1) 

 

1.4. Música àrab i gèneres musicals maixriquins 

Encara que quan ens referim a música àrab ens referim a la música             
de tots els Països Àrabs, aquesta música ja existia abans de la invasió             

islàmica del Magrib, per tant es pot dir que l’origen de la música àrab és a                

la zona del Màixriq, més concretament a la península aràbiga. 

La música àrab es caracteritza per donar-li importància a la melodia           
i al ritme, oposada a l’harmonia. Encara que hi ha gèneres musicals            

polifònics, generalment la música àrab és homofònica. 

Segons Habib Hassan Touma, etnomusicòleg i compositor palestí,        
hi ha cinc principals components que caracteritzen la música àrab: el           

sistema tonal àrab, anomenat maqam, i la presència de la microtonalitat;           
les estructures i patrons rítmics propis, anomenats awzan (patrons rítmics)          

i ‘iqa (modes rítmics); l’organologia pròpia àrab, així com l’afinació dels           

instruments, la tècnica instrumental i els detalls comuns de construcció i           
aparença; els diferents contexts socials que produeixen les subvariants de          

la música àrab (música urbana, música rural i música de la zona            
desèrtica); i el context socio-cultural i mentalitat àrab responsables de          

l’estètica homogènia en els territoris àrabs, sigui la música composada o           

improvisada, vocal o instrumental, sacra o pagana (Touma, 1996, 19-20). 

La tradició vocal àrab es caracteritza per les frases llargues, molt           
ornamentades i melismàtiques, amb la intenció espiritual d’arribar a         

l’èxtasi. Aquestes tradicions venen de l’època pre-islàmica, quan les         
dones esclaves entretenien els rics, inspiraven els guerrers al camp de           

batalla i feien espectacles a les bodes. 
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L’ensemble prototip de la música àrab a Egipte i Síria s’anomena           
takht. Aquest ensemble inclou instruments com el ‘oud (llaüt), el qānūn           

(instrument de corda percutida), el rabab (instrument de percussió), el ney           

(de vent fusta), el riq i el dumbek. Més tard introdueixen alguns            

instruments occidentals amb lleugers canvis a l’afinació per poder realitzar          

quarts de to i canvis de timbre: el violí (el qual s’introdueix entre les              
dècades del 1840 i 50, i normalment se li canvia l’afinació de les cordes              

sol i re o es baixa l’afinació de tot l’instrument), el clarinet, l’acordió a partir               
de 1940; i, ja posteriorment, instruments com la guitarra, el violoncel, el            

contrabaix i l’oboè, així com la incorporació de trets del jazz i altres             

gèneres musicals occidentals.8 

Alguns dels gèneres musicals que podem trobar típics de la regió           
del Màixriq són els següents: el baladi, el shaabi i el mawwal, típics             

d’Egipte (no s’ha de confondre shaabi amb chaabi, música típica del           
Marroc i de Tunísia); el haqibah, típic de Sudan; l’ardah, el liwa, el mizmar              

m'alayah a la península aràbiga, fann at-tanbura, fijiri i khaliji a la zona del              

golf persa (Bahrain, Kuwait, Oman), el yowla als Emirats Àrabs Units, etc. 

El món de la música moderna àrab està dominat sobretot per           

modes provinents d’Egipte, més concretament del Caire. Aquesta ciutat és          

considerada un dels centres culturals més importants del món Àrab. Les           
innovacions en la música popular per influència d'altres estils regionals          

també han abundat des del Marroc fins a l'Aràbia Saudita. 

 

1.5. Música tradicional i gèneres musicals magribins 

Les tres corrents que predominen al Magrib són la música àrab, la            

música andalusí i la música berber. 

La música àrab entra al Magrib des d’Egipte amb la invasió           
islàmica. Degut a la prolongada estància de la cultura àrab, la qual dura             

8 Vegeu la web https://www.maqamworld.com/en/instr.php  
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fins dia d’avui, tots els gèneres musicals del Magrib queden impregnats de            

les característiques musicals àrabs.  

La música andalusí és un gènere desenvolupat originalment a         

l’Al-Andalus en l’època de la invasió islàmica i, després de l’expulsió dels            
moriscs de la Península Ibèrica, desenvolupat en diferents estils als          

diferents territoris del Magrib entre els segles IX i XV. 

La música andalusí neix suposadament a l’Emirat de Còrdova, al          
voltant del segle IX. Al segle X la Península Ibèrica es transforma en un              

centre de manufacturació d’instruments, els quals acaben expandint-se a         

la resta d’Europa: el llaüt vindria de l’àrab oud, el rabec de rabab, la              
guitarra de qithara, entre altres, encara que alguns dels termes àrabs           

deriven del llatí vulgar, del grec i d’altres idiomes com el persa. (Davila,             

2013, 133-147). 

Cada un dels territoris actuals del Magrib té almenys un estil de            

música andalusí propi. Al Marroc, la variant instrumental pagana es diu           

Al-Āla, mentre que la variant religiosa vocal es diu al-samāʿ wa-l-madih . A            
Algèria es poden trobar sobretot aquestes tres variants: al-Gharnāṭī         

(referint-se a Granada) a l’oest, al-ṣanʿa a la regió al voltant d’Alger, i             
al-mālūf a l’est. A Tunísia i a Líbia també se nomena al-mālūf. (Guettat,             

2000) 

Els instruments que s’utilitzen de forma tradicional són el llaüt, el           
rabec, els tambors de copa, els tamborins, la cítara i el violí. Més             

recentment s’han afegit a l’ensemble instruments com el piano, el          

contrabaix, el violoncel i fins i tot banjos, saxòfons i clarinets, encara que             

és difícil trobar aquests darrers a la música andalusí. 

La música berber varia àmpliament segons la zona del Tamazgha          

amb gèneres com el Kabyle, Chawi i Gasba d’Algèria o el Tuareg de la              

zona del Rif, Burkina Faso, Niger i Mali. 

La música berber és estilísticament molt diversa, amb estils que          

inclouen escales pentatòniques, ritmes africans i instruments, tant propis         

com extrets de la música àrab i andalusí, junt al cant. Les tradicions             
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musicals berbers s’han mantès gràcies a petites bandes de música que           
viatjaven de poble a poble, tocant a events socials com bodes i entretenint             

amb les seves cançons, històries i poesia.  

La majoria de la música berber és música tradicional, rural. La lluita            
del poble berber per tal que la seva identitat com a poble sigui reconeguda              

a les societats nord-africanes d’avui dia influeix directament sobre la          

música. (Ilahiane, 2017) 

Encara que aquests gèneres esmentats són els més grans a la           

música del Magrib, hi ha altres gèneres musicals destacats al Magrib que            

s’han d’esmentar. Alguns d’aquests gèneres són els següents: la música          
gnawa, gènere amb temàtica religiosa el qual entra al Marroc de dels            

països subsaharians; la música sufi, música vocal acompanyada amb         
percussió exclusivament religiosa; la música malhun, poesia musicada        

d’origen algerià, la qual es cantava pel carrer i era exclusiva dels homes             

de classe obrera; el chaabi, música popular dels carrers del Marroc; i el             

famós gènere raï, típic d’Algèria i amb lletres de crítica política i social. 

 

1.6. Comparació dels sistemes melodico-rítmics de la música        

àrab i la música andalusí 

Com que hi ha una gran diversitat de gèneres i estils musicals al             
Magrib, així com de cultures habitants a la zona, es poden trobar diferents             

modes i sistemes melòdics i rítmics, alguns propis de la zona i altres             

propis de la música dels països àrabs de l’Orient. El sistema melòdic típic             
de la música àrab és el maqam, mentre que a la música andalusí podem              

trobar els toubou’. 

El terme maqam (en plural maqamat) pot fer referència al conjunt           
de modes melòdics utilitzats a la música àrab i a cadascun d’aquests            

modes individualment. El sistema de temperació àrab està compost per 24           

tons, és a dir, utilitzen els quarts de to. Amb aquests modes trobem les              
frases melòdiques habituals, possibilitats de modulació, tècniques       
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d’ornamentació i convencions estètiques típiques que formen un gran         
marc melòdic i tradició artística. Els maqamat poden ser interpretats ja           

sigui amb línia vocal o instrumental, i no inclouen el component rítmic. Hi             

ha més de setanta maqamat en total (Farraj, 2001-2018). 

Cada escala maqam pot estar construida per dos o tres fragments           

d’escala, els quals s’anomenen jins (en plural ajnas). El jins és la unitat             

melòdica bàsica, formada per 3, 4 o 5 notes. Cada jins es defineix pels              
seus intervals, que no canvien quan es transposa i li donen el seu caràcter              

distintiu. 

La primera nota de les escales maqamat rep el nom de tònica. Les             
escales maqamat generalment es componen de 7 notes i se li afegeix la             

tònica octava alta, encara que les hi ha que superen les 8 notes i altres               

que no arriben a l’equivalència d’octava a l’octava nota. 

Els maqamat es classifiquen en diferents famílies segons si         

comparteixen el primer jins (el jins arrel). En total hi ha 8 famílies de              

maqamat diferents, cadascuna amb 2 a 9 maqamat en ella. A part hi ha 5               
maqamat que, com que no comparteixen arrel amb cap família, són           

independents.9 

 

Exemple de Maqam (Maqam Bastanikar, de la família de maqamat Sikah)10  

 

El nuba, per altra banda, és un gènere de la música andalusí            

compost per diverses parts, cadascuna d’aquestes anomenada nubat.        
Originalment estava composta per 24 nubat, però actualment difereix en          

nombre segons el país (11 al Marroc, 13 a Tunísia i 12 a Algèria). Els               

9 Informació extreta de la web https://www.maqamworld.com/es/maqam.php 
10 Foto extreta de la mateixa web 
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modes o escales que s’utilitzen al nuba s’anomenen toubou’ (en singular,           

tab’). 

Els toubou’ utilitzats a la música andalusí reflecteixen, per una part,           

les tendències musicals de la societat andalusí: espanyols musulmans,         
àrabs i berbers; i per altra part, reflecteixen una gran recerca d’efectes            

melòdics nous, fruits d’una societat que ha arribat a un alt grau de             

refinament. 

L’anàlisi d’aquests modes permeten classificar els toubou’ en tres         

categories: els modes antics gregorians, utilitzats a la música litúrgica          

anterior a la conquesta musulmana de la Península Ibèrica; els modes           
pentatònics, d’origen berber, i els modes artificials o de nova creació,           

obtinguts a partir de la combinació de tetracords d’escales diferents. 

 

Tab El Ramal El Mayah i Tab El Ramal 11 

 

La música andalusí magribina és una síntesi de les tradicions          

àrabs, berbers i espanyoles. Es diferencia bàsicament de la música àrab           

oriental per no utilitzar tant els quarts de to com el sistema maqam, la línia               
melòdica és simple i clara i les modulacions són rares. (Mesbahi,           

2003-2005, 6-8) 

11 Foto extreta de Mesbahi, I. (2003-2005). Le Moyen-Orient, le Maghreb et l’Occident... 
l’enseignement inversé. 
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En quant a sistemes rítmics, la música àrab es composa sobre           
cicles rítmics anomenats iqa’at (en singular iqa’), que son patrons rítmics           

que es repeteixen a cada compàs. Una obra pot alternar entre diferents            
iqa’at. Cada iqa’ es defineix utilitzant un compàs prototípic i els dos sons             

bàsics amb els quals es forma l’esquelet rítmic: dum (greu i resonant) i tak              

(agut i sec). El iqa’ anotat serveix com prototip, però en la pràctica el ritme               
s’ornamenta. L’ornamentació depèn del gènere de música àrab, l’estètica         

desitjada, l’instrument, la secció rítmica i l’estil personal del músic. 

Els iqa’at àrabs existeixen en molts compassos diferents, que         
poden ser parells o imparells. Els compassos més petits s’utilitzen          

principalment a la música folklòrica, la música popular contemporània i al           

gènere tarab de mitjans segle XX. Els més grans s’empren principalment           
al gènere vocal tradicional muwashahat. 

Al nuba podem trobar cinc modes rítmics diferents anomenats         

mawazin (o en singular mizan), a les quals a cada una d’elles li correspon              
un ritme. Els cinc mawazin són basît (6/4), qâ'im wa nusf (8/4), btâyhî             

(8/4), quddâm (3/4 o 6/8) i darj (4/4). Cada mizan està dividit en tres              
harakat (parts, gestos): muwassa’a (lent), mhazuz (moderat) i insiraf         

(ràpid). Els dos darrers moviments, quddâm i darj, juguen amb la           

superposició de ritmes binaris i ternaris. (Loopuyt, 1988) 
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2. Colonització dels països àrabs: influència 
europea a la música àrab 

 

2.1. Influències de la colonització en la música tradicional àrab 

L’etnomusicòleg A.J. Racy, nascut al Líban i actual professor a          
l’Universitat de Califòrnia a Los Ángeles, explica que el primer contacte           

que la música àrab té amb l’Occident modern comença després de la            

conquesta napoleònica d’Egipte (1798-1901) i la interacció política i         
cultural que es du a terme al segle XIX. Muhammad Ali, príncep d’Egipte,             

apropa l’occidentalització del món àrab important el concepte de banda          
militar europea que es tenia a Europa a principis de segle XIX, així com la               

creació d’escoles militars en les quals s’utilitzaven instruments i notació          
musical occidental. 

Més endavant, el rei Khedive Isma’il d’Egipte construeix l’Òpera del          

Caire, amb motiu de l'obertura del Canal de Suez. Aquest fet es converteix             
en una fita històrica, un símbol de l’occidentalització del món àrab. Les            

primeres obres estrenades al teatre varen ser Rigoletto de Verdi el           
novembre del 1869 i Aida el desembre del 1871. Isma’il se va encarregar             

també de patrocinar i promoure la fama i l’estatus social dels artistes            

egipcis com ‘Abdu al-Hamuli (1843-1901) o Almaz (1860-1896), amb la          
intenció d’europeitzar Egipte. 

A partir del segle XX comença a augmentar la presència de la            
teoria, notació, instruments i actituds musicals de l’Occident. 

Una altra manifestació artística que es va començar a         

desenvolupar a Egipte al segle XIX va ser el teatre musical: obres            
dramàtiques, principalment d'autors europeus, van ser arabitzades i        

presentades amb combinacions d'actuació, cant i, de vegades, dansa.         
Alguns dels artistes teatrals més importants de l’època van ser Abu Khalil            

al-Qabbani (Síria, 1841-1902), el qual es va presentar a la Fira Mundial            

Colombina de Chicago el 1893, i Shaykh Salamah Hijazi (Egipte,          
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1852-1917), un cantant sufi i actor de teatre. Les cançons teatrals van ser             
incloses en els primers enregistraments del món àrab. 

Entre la Primera Guerra Mundial i la fi de la dècada de 1920, va              
sorgir al Caire una nova forma de teatre, un tipus d'obra musical que, en              

general, combinava comèdia i vodevil i que era comparable a l'opereta           

europea. Un dels principals contribuïdors a aquesta expressió musical va          
ser el compositor Shaykh Sayyid, que va morir el 1923 i actualment és             

considerat el pare de la música egípcia moderna. 

Amb el sorgiment d'estats àrabs independents després del domini         

europeu, molts governs àrabs van acceptar la música occidental com una           

manifestació artística i un component de l'educació musical formal. A          
moltes capitals àrabs actuals els conservatoris ofereixen tant la música          

occidental com la música tradicional àrab. (Racy, 1992) 

 

2.2. El modernisme a la música àrab i la occidentalització 

Segons Schéhérazade Qassim Hassan, etnomusicòloga iraní, al       

seu article “Tradition et modernisme: Le cas de la musique arabe au            

Proche-Orient”, les relacions d’interacció entre Europa i el Pròxim Orient          
no són exclusives de l’època moderna, com ho demostra, per exemple, la            

influència de la cultura de Mesopotàmia i de l’antic Egipte en els grecs i,              
posteriorment, la traducció, comentaris i adaptació per part dels àrabs          

d’obres gregues. La proximitat geogràfica d’aquests dos mons sempre         

havia creat, en el passat, una dinàmica d’intercanvis, però també reptes           
recíprocs. 

Va ser al segle XX quan es va imposar clarament a l'Orient Mitjà             
àrab un model de relació de naturalesa diferent, que es remunta a l'època             

de la invasió d'Egipte per Bonaparte el 1799. Transformant una relació           

d'equilibri internament en una relació de desigualtat respecte a l'exterior,          
aquesta invasió ha obert el camí a una nova era en les relacions             

Oest-Orient Mitjà. S’ha establert una pressió asimètrica, fins i tot          
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unilateral, les diferents formes de la qual (colonialisme, dominació         
econòmica, cultural i mediàtica) han afectat cada vegada més les          

societats de l’Orient Mitjà àrab i les continuen agitant. 

Als Països Àrabs, amb la colonització i la influència europea,          

comencen a debatre sobre l’occidentalització, sobre el futur de la música           

àrab tradicional i sobre els mètodes d’ensenyament d’aquesta música.         
Sorgeix la vessant de pensament modernista, la qual lluita per la           

modernització de la música àrab, la seva transcripció i la seva transmissió            
a generacions posteriors, la qual té les seves diferències amb la corrent            

tradicionalista. 

La corrent modernista es refereix a la música tradicional,         
acadèmica i popular amb el nom “al-turath” (herència, tradició), així com a            

la llengua, literatura, filosofia, tradicions religioses, costums i tradicions         
populars, que totes tenen en comú el pertànyer al passat. Els termes en             

contraposició a “al-turath” serien al-adatha (modernitat), al-tadjdid       

(innovació), al-taghiir (canvi), conceptes que per a aquesta corrent tenen          
connotació positiva. D'això neix la consciència de necessitat de         

recopilació, arxiu i conservació de l’obra vinculada al passat. 

A la definició generada a Egipte, que cada vegada es veu més a la              

resta del Maixriq, les tradicions musicals poden seguir considerant-se com          

a tals i encara així tenir un lloc representatiu al món modern, si s’accepten              
les adaptacions i reelaboracions segons les idees occidentals importades.         

Aquestes adaptacions es consideren una “revivificació” (ihya’ al turath) de          
les tradicions, o fins i tot com a el seu desenvolupament (tatwir), que             

donaran un aspecte contemporani. Per als modernistes, la interpretació         

d’una obra tradicional amb una gran orquesta que inclou instruments tant           
tradicionals com occidentals, però que conserva la forma i melodia          

tradicionals, no perd ni el seu so ni la seva representativitat regional ni la              
seva identitat tradicional. Considerar els diferents tipus de música en les           

seves formes tradicionals com un llenguatge allunyat de les necessitats          

que tenen els contemporanis d’escoltar una novetat és, per tant, un dels            
arguments que persisteix als cercles culturals tradicionalistes. 
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Fins mitjans segle XX, els arguments del corrent modernista a favor           
dels préstecs occidentals no eren compartits pels cercles tradicionalistes,         

però a les dècades dels 20 i dels 50, el corrent tradicionalista argumenta             
que el canvi no és una característica reservada a la modernitat. La            

innovació no es redueix necessàriament a la innovació, de forma que es            

fa una distinció entre la innovació interna del llenguatge musical àrab (el            
qual segueix essent acceptable per a ells) i els canvis que venen de les              

influències externes, els quals són vistos per ells com una distorsió de la             
música. 

Un altre argument que s’utilitza al corrent modernista és l’afirmació          

de la necessitat de donar-li més importància a l'escriptura, ja que és la             
forma en la que s’assegurarà la transmissió a les generacions futures. La            

consciència del fet de que la continuïtat històrica de la tradició musical es             
romp a causa de la preponderància de la transmissió oral és una font de              

malestar intel·lectual entre els pensadors i músics àrabs moderns, perquè          

tenen, a més, una gran cultura de la història escrita. No obstant això, els              
debats modernistes sobre l'oralitat ignoren la següent realitat: la         

conservació de la música oral apresa dels segles XIX i XX està garantida             
per la seva interpretació i per les tècniques d'enregistrament. Si en el            

passat es va perdre la música per falta de transcripció musical (i també,             

sens dubte, per falta de descripció) acceptar que les tradicions vives           
s'estan perdent per falta d'enregistraments i actuacions només accelera la          

seva desaparició. 

Els músics moderns, recolzats en el discurs dels intel·lectuals, no          

només no reconeixen el veritable significat de l'oralitat en la música, el seu             

abast i les riqueses que pot contenir, sinó que fins i tot la consideren un               
defecte. Fins i tot si la paraula escrita és, en realitat, només un marc que               

sovint s'ha de completar mitjançant procediments orals, l'oralitat segueix         
essent subestimada, perquè seria responsable que la música àrab hagi          

perdut el seu significat. possibilitat de tornar a registrar-se en una           

continuïtat històrica. És probable que només l'escriptura restableixi el curs          
normal d'una diacronia històrica. 
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Els tractats de música àrab-islàmica tenien funcions més aviat         
explicatives, encara que en ocasions es feien servir per a la transmissió            

de melodies. Si bé, tal com s'ha desenvolupat a Europa, la corrent            
modernista veu la transcripció com una eina sofisticada, científica ('ilmi) i           

objectiva que pot perpetuar tots els elements musicals i transmetre'ls a           

través de l'educació. 

El corrent modernista àrab creu en la universalitat de la música i,            

per tant, considera que el sistema musical és un sistema formal, que en si              
mateix no té una identitat particular. Des d'aquesta perspectiva, l'evolució          

de la música occidental és un actiu posat a disposició d'altres cultures. A             

més, el recurs a elements tècnics occidentals no sembla contradir els           
principis de la música àrab, ja que no toquen "conceptes fonamentals de            

la música àrab urbana", que segueixen essent els mateixos. En considerar           
que aquests elements fonamentals es troben primer en aspectes formals          

com maqams, ritmes i de vegades formes, el corrent modernista ha           

aconseguit delimitar el concepte de música al món àrab. La dimensió           
afectiva, essencial per a aquesta música, la preocupació per la qualitat, el            

seu arrelament en els espais socials i culturals tradicionals, no sembla           
prou rellevant per caracteritzar la música. 

Per a la corrent modernista, la música àrab ha de basar-se en la             

teoria, evitant al mateix temps que la pràctica s'apoderi d'ella, com va            
succeir sovint en el segle XIX i fins i tot al segle XX, període durant el qual                 

va dominar la improvisació. Per difondre la instrucció teòrica es va           
considerar necessària una sèrie d'ordenaments, simplificacions i       

sincretismes perquè, en comparació amb la teoria occidental, la teoria          

oriental i àrab seria massa difícil d'entendre i transmetre. Això inclou un            
elevat nombre de maneres, infinites possibilitats de combinar elements         

melòdics bàsics (o la teoria dels tetracords) i multitud de fòrmules           
rítmiques complexes. A això correspon una gran riquesa terminològica         

(cada variant de sistema modal, que té una rellevància, és designada per            

un terme que li és específic). 
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Una primera sèrie de canvis es va proposar concretament durant el           
primer congrés al Caire el 1932. Les maneres en ús van ser identificats,             

llistats i classificats per a cada país àrab. Aquells que s'assemblaven entre            
si van ser agrupats per reduir el seu nombre i els seus noms. Per altra               

banda, també s'han enumerat moltíssimes fórmules rítmiques. 

Els músics, involucrats en el procés de canvis, van considerar i           
encara consideren necessària la simplificació teòrica i la seva         

estandardització perquè, a diferència de la transmissió tradicional,        
l'ensenyament modern en els instituts i conservatoris de música, que està           

dirigida a un gran nombre d'estudiants, requereix mètodes escrits. A partir           

d'ara, una versió simplificada pot servir com a eina determinant          
d'aclariment en aquest tipus d'ensenyament. 

A més de la simplificació de la teoria àrab-islàmica, s'han adoptat           
elements bàsics de la teoria occidental, amb termes associats. El canvi           

d'una teoria tradicional complexa a una versió més simplificada,         

juxtaposada amb els fonaments de la teoria occidental, col·loca la teoria           
àrab moderna entre dos enfocaments i dos sistemes que s'han unit en un             

intent de simbiosi. 

A dia d’avui, els diversos mètodes escrits per a l'ensenyament          

generalment combinen diversos elements resultants d'aquesta barreja. El        

sistema de quarts de to temperat ocupa un lloc cada vegada més            
important. Al costat de les maneres àrabs apareixen les escales major i            

menor, i es presenten fórmules rítmiques breus, fruit de la divisió en            
diversos segments de les fórmules llargues. 

Al reduïr el nombre de maneres i fórmules rítmiques, i al deixar de             

banda altres, al difuminar les línies entre les expressions complexes de la            
tradició i els patrons de varietat, els conceptes simplificadors destinats a           

l'ensenyament han influït en els mateixos fonaments de la música. I, a            
manca de criteris per distingir entre els diferents gèneres musicals i els            

seus usos tradicionals, molta gent s'adhereix indiscriminadament als        

estàndards musicals més superficials. (Qassim Hassan, 2004, 353-370) 
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2.3. Introducció i modificacions dels instruments occidentals a        

la música àrab 

 

Comparació d’instruments orientals amb occidentals (zurna amb el clarinet, el rebab 

amb el violí, la darbukka amb la caixa, el qanun amb el piano i el oud amb el piano)12 

Els instruments occidentals entraren a la música àrab entre els          

segles XIX i XX i es varen convertir en una part del so de la música àrab                 
d’aquell període. La majoria d’aquests instruments s’utilitzen primer a         

Egipte, on els músics experimenten amb ells desenvolupant tècniques         

interpretatives i estils d’ornamentació per a arabitzar-los. (Habibi, 2014) 

Alguns d’aquests instruments es modifiquen per fer notes        

addicionals que s’aproximin a l’afinació de quarts de to dels maqamat           

àrabs, altres es deixen amb l’afinació temperada de 12 tons, segons les            

característiques dels instruments. 

Entre els instruments que es modifiquen es troben el piano, el           
piano elèctric, l’orgue elèctric i el teclat oriental (dels quals es parlarà més             

endavant), l’acordió, la guitarra elèctrica i el baix elèctric. 

L’acordió arriba a la música àrab a principis del segle XX, al principi             

sense cap modificació. Més endavant es modifica per a fer quarts de to.             

És un instrument bastant popular als gèneres Shaabi i Raqs Sharqi           

(dansa del ventre). Per altra banda, la guitarra elèctrica s’introdueix a la            

música àrab a finals de la dècada de 1960. Encara que algunes guitarres             
elèctriques es varen modificar afegint trasts per fer quarts de to i poder             

12 Foto extreta de la web 
https://danzaorientalenegipto.com/2014/06/13/historia-de-la-musica-arabe/  
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tocar alguns maqamat, normalment es va utilitzar sense modificació i          
adquirint el caracter àrab amb el seu estil d’ornamentació, l’ús d’escales           

en modes major i menor i l’ús d’acords simples. 

La flauta, el saxòfon, el clarinet i la trompeta, en canvi, permeten un             

major control sobre el to que els anteriors, i s’utilitzen principalment a            

estils moderns de jazz àrab i fusió. 

La trompeta s’arriba a modificar per a la realització de quarts de to             

afegint una quarta vàlvula amb la que produïr quarts de to, però altres             
trompetistes aconsegueixen treure aquests sons amb les vàlvules primera         

i tercera, sense necessitat de modificar l’instrument occidental. Encara         

així, la trompeta no s’arriba a utilitzar massa a la música àrab. Altre             
instrument de vent que no es toca massa a la música àrab és el saxòfon,               

malgrat la seva facilitat amb l’entonació a quarts de to. S’utilitza           
principalment per a agregar un so nou, innovador, a alguns arranjaments           

orquestrals àrabs. 

Els instruments de la família de corda (violí, viola, violoncel i           
contrabaix) tenen molt bona rebuda i s’utilitzen molt, sobretot a conjunts           

grans. Com que no tenen trasts, aquests instruments poden realitzar          
còmodament escales de maqam i afinar en quarts de to. 

El violí (anomenat kamanja o kaman en àrab) es va incorporar al            

conjunt àrab cap a finals del segle XIX. Aquest instrument ha anat            
adquirint la seva pròpia afinació (es baixa l’afinació a una part o a tot              

l’instrument), tècnica d’interpretació i estil d'ornamentació, i s’ha        
transformat en el millor exemple d’instrument arabitzat: la seva         

adaptabilitat a la música àrab va fer que reemplaçara les varietats locals            

de violins com el kamanja, la rababa i la jowza. L’estil del violí àrab és               
molt ornamentat, amb glissandos, trinos i vibrato ampli. El so del violí àrab             

actualment és tan essencial per a la música àrab com la de l'oud i el               
qanun. 
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Els instruments com la bateria i la percussió electrònica també          
s’utilitzen a la música àrab contemporània.13  

13 Extret de la web https://www.maqamworld.com/es/instr.php  
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3. El piano àrab 

 

3.1. El primer contacte del piano amb el món àrab 

Encara que hi ha informació fàcil de trobar sobre el congrés de            

música àrab que es va dur a terme al Caire del que es parlarà a               
continuació, la informació específica sobre la introducció del piano és més           

escasa. A la seva tesi doctoral, Rym Mansour recull molta informació           
rellevant sobre la introducció d’aquest instrument al món àrab i la rebuda            

que va tindre, així com el debat sobre la seva utilitat a la música àrab. 

A l’any 1929 a Egipte es va fundar l'Institut Oriental de la Música i,              
gràcies a aquesta inauguració, el rei d'Egipte Fouad I va decidir           

organitzar el Primer congrés de música àrab de El Caire العربیة) الموسیقى              مؤتمر
األول ; Mu'tamar al'mūsiqā al-'arabiyya al-awwal), ja que l’etnomusicòleg         

baró Rodolphe d'Erlanger s’ho va suggerir. Aquest esdeveniment dura tres          

setmanes, del 14 de març al 3 d’abril de 1932, i està marcat per la               
presència de diverses figures occidentals que representen diversos        

països. 

 

Assistents al Congrés de Música Àrab del Caire14 

Es reuneix a diversos compositors, musicòlegs i músics tant         

europeus com àrabs, creant una comissió, tenint aquesta la funció de           

14 Foto extreta de la web 
https://en.qantara.de/content/first-congress-of-arab-music-in-1932-a-richly-diverse-palette
-of-rhythm-and-timbre  
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respondre a diverses qüestions sobre la la música àrab i el futur d’aquesta             
amb la influència de l’occidentalització. 

Una de les qüestions que es tracta és l'ús dels instruments           
musicals occidentals que ja es comencen a utilitzar anteriorment en la           

música àrab, tant de forma solista com en agrupacions, i determinar les            

possibles afinacions que se’ls podria donar. El violí, el qual ja duia un             
temps a la música àrab, va ser aprovat per la comissió a la llista              

d’instruments egipcis, ja que el seu ús ja s’havia estès i es considerava un              
instrument imprescindible. 

En aquell moment el violoncel i el contrabaix són rebutjats ja que,            

segons ells, el violoncel desprèn massa emocions i es proposa l’ús de la             
viola en el seu lloc. En el cas del contrabaix es rebutja perquè la tessitura               

no correspon amb el timbre homofònic de la música àrab. 

La següent qüestió que tracten és la integració dels instruments          

que s’exposen al congrés. Aquí és quan el piano s’introdueix al món àrab i              

es discuteix la seva inserció en la música, encara que en aquell moment             
no es va arribar a cap conclusió. 

El congrés demana fer una votació, en la qual els membres han de             
prendre posició a favor d’un dels dos dictàmens emesos pel comité: el            

primer, que el piano, així com altres instruments de teclat, resulta inútil en             

la música àrab per les seves característiques (afinació temperada de 12           
tons); el segon, que els instruments de teclat poden arribar a tenir una             

utilitat a la música àrab si es modifiquen organològicament per tal de            
poder reproduir els quarts de to, poguent interpretar els maqamat. La           

primera afirmació va rebre cinc vots (Court Sachs i els membres Mas’oud            

Jamīl Bek, Wadi ’Sabrā, Erich Von Hornbostel i Hindemith), la segona, sis            
(Aloïs Haba i Naguīb Nahhās, Mohamed Fathi, Ahmed Amine al-Dīk,          

Henri Georges Farmer i Cantoni). 

La comissió decideix aprofundir en la integració del piano en la           

música àrab. Com que no es plantegen la inserció del piano original o             
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clàssic (el piano temperat, amb semitons), els membres estudien els          
pianos de quarts de tons que estan exposats a la convenció. 

Examinen els pianos de quatre inventors: Emile Erian, Aloïs Haba,          
Wadi ‘Sabrā i Naguīb Nahhās, però l'opinió resulta desfavorable tenint en           

compte la dificultat d’execució en aquests pianos. Opinen que es          

necessitarien intèrprets especialitzats per a poder jutjar la utilitat d’aquests          
pianos  

Al congrés s’observa que, en general, els occidentals presents es          
troben en contra de la integració del piano a la música àrab. Aquesta             

oposició pot venir de la preocupació per preservar la naturalesa de           

l’instrument, i l’opinió en contra dels pianos de quarts de to només la             
poden argumentar per l’absència d’intèrprets que puguin tocar en un piano           

d’aquestes característiques. 

L’oposició que mostren aquests membres marquen probablement       

una preocupació per la preservació del patrimoni musical àrab: aquí es           

veu el conflicte entre la corrent més tradicionalista per part dels europeus,            
que valoren la diversitat cultural i defensen la conservació de les           

músiques tradicionals de cada cultura, i la corrent modernista egípcia, la           
qual està fascinada amb la cultura i els avenços occidentals i busca una             

renovació en la música àrab. 

A la vegada que s’estava experimentant sobre la inserció del piano           
a la música àrab, una segona comissió, la qual treballa sobre les escales             

musicals, debat la qüestió de la divisió estructural de la música àrab en 24              
quarts de tons equidistants. Aquesta divisió és de gran importància per a            

l’adaptació dels pianos al sistema de quarts de to. 

No tots els membres de la comissió estan d’acord en què la divisió             
estructural ha de ser de 24 quarts de to i per tant presenten altres              

sistemes alternatius, els quals no podrien ser adaptables al piano. Al           
congrés també es comenta que l’afinació exacta varia segons el país i que             

realment l’afinació de 24 tons, encara que sigui aproximada, s’apropa el           
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suficient. Al final, la gran majoria de la gent no pot detectar la diferència              
entre uns pocs savarts de forma fàcil. 

Encara que inicialment l’ús del piano a la música àrab comença           
com un debat, aquesta és la manera en la qual s’introdueix al món oriental              

i, poc a poc, el van afegint a una gran varietat de gèneres musicals,              

sobretot per a agregar un color clàssic a les composicions àrabs.           
(Mansour, 2018, 28-35) 

 

3.2. Experimentació organològica: pianos de quarts de to a         

Europa i al món àrab 

 
La informació sobre les experimentacions i creacions de pianos de          

quarts de to als països àrabs és escasa. Mansour també s’encarrega de            

recollir els diferents models i patents que fabricants, tant àrabs com           

europeus, fan sobre el piano i quines són les avantatges i inconvenients a             
l’hora de tocar de tots ells. 

La música microtonal dóna lloc a diversos intents per part dels           
compositors i fabricants occidentals de crear música amb aquest sistema i           

instruments que la puguin reproduir. La microtonalitat és, per a aquests           

inventors, el futur de la composició contemporània, ja que alliberar-se del           
sistema temperat proporciona un nou món musical per explorar. La          

invenció dels pianos de quarts de to encarna aquest nou camí per a la              
creació musical contemporània. Rym Mansour a la seva tesi fa una           

recopilació sobre els pianos de quart de to que s'inventen tant a l’occident             

com als països àrabs i les seves característiques físiques. 

A Occident sorgeixen uns quants models i patents de possibles          

pianos de quarts de to, dels quals podem mencionar els següents: el            
piano de Behrens-Senegalden, els pianos d’Alois Haba i Ivan         

Wyschnegradsky, el piano de Hans Barth i el de Moritz Stoeher. 
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El 1892, Georg August Behrens-Senegalden va inventar un primer         
piano de quart de to. El piano acromàtic de Behrens consta de tres nivells              

de tecles. 

 

 

Patent de l’instrument de Behrens-Senegalden15 

 

Les tecles blanques (c, d, m, f, g, a, h, c ...) corresponen a les d’un                
piano occidental. Afegeix tecles negres que divideixen el semitò en dos           

quarts de tons. Va proposar una nova notació a la seva patent assignant             
un cercle corresponent al semiagut i una creu al semi-pla. El teclat està             

format per tecles corresponents al rang exposat a la patent de l'inventor            

per sobre del teclat dissenyat. 

El 1924, el fabricant alemany de piano Forster va produir un piano            

sota l'ordre d'Alois Haba i el 1928 un altre similar per a Ivan             
Wyschnegradsky. 

El piano de quart de to Haba i Wyschnegradsky té tres teclats            

afinats d’aquesta manera: El primer teclat de la part inferior s’afina com el             
piano occidental, el segon teclat central s’afina un quart de to més que el              

primer i el tercer teclat és similar al primer, afegit per a fer més fàcil la                
interpretació. El piano de 3 teclats està destinat essencialment a la           

interpretació de música occidental. 
15 Foto extreta de Mansour, R. (2018). L'utilisation du piano dans la musique arabe du 
XXe siècle: Organologie et analyse. Université de Lyon. 
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El piano de Haba no és l’únic model que es conserva, també es             
troben tres pianos de quarts de to a l’Instrumentarium del Conservatori de            

Praga. El piano de Wyschnegradsky es va exposar al Museu Històric de            
Basilea. 

Ivan Wyschnegradsky arriba a qüestionar la utilitat real del seu          

invent, ja que la dificultat tècnica de l’instrument complica la interpretació           
de les seves obres, i finalment decideix deixar d’utilitzar els pianos de            

quart de to i substitueix el segon teclat per un altre piano, afinat un quart               
de to superior o inferior respecte al primer piano. Les seves darreres            

obres estan escrites per a dos pianos pre-afinats. 

...No nego en cap cas la utilitat d’un piano de quart de to (en tinc               

una còpia jo mateix) per als estudis teòrics i per a l’obra creativa del              

compositor, però considero que té una qualitat artística massa         

imperfecta. i dificultat massa rígida en el maneig tècnic del seu           

teclat ... (Jedrzejewski, 2003, 202) 

 

Piano d’Alois Haba al Instrumentarium de Praga16 

 

El piano de Hans Barth es va introduir el 1929 i es compon de dos               
pianos apilats amb dues taules harmòniques diferents. 

16 Foto extreta de la web 
https://www.entre88teclas.es/blogs/fuera-de-programa/143-el-piano-de-cuartos-de-tono  
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Com es mostra a les figures d'aquesta patent, el piano superposat           
al piano original s'afina un quart de to més alt. Barth també indica que              

aquest piano és mòbil i que pot avançar i retrocedir accionant el pedal. 

 

Patent del piano de Hans Barth17 

 

El piano de Moritz Stoeher es va inventar l’any 1924 i la seva             

patent es va presentar a Nova York el 1930. Es tracta d'un piano de doble               
mecanisme amb doble teclat. Moritz s'apropia de la idea de superposar           

dos conjunts de cordes corresponents. El conjunt de cordes corresponent          
al teclat superior s’afina un quart de to més alt que el teclat inferior. 

 

Patent del piano de Moritz Stoehler18 

17 Foto extreta de Mansour, R. (2018). L'utilisation du piano dans la musique arabe du 
XXe siècle: Organologie et analyse. Université de Lyon. 
 
18 Ídem a peu de pàgina anterior. 
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Els pianos exposats abans, encara que siguin vàlids per a la           
interpretació d’escales de quarts de to, estan pensats per a la interpretació            

de música occidental. Els músics i compositors àrabs també intentaran          
canviar l’aspecte del piano proposant models de pianos amb la finalitat           

d’integrar l’instrument a la seva música. 

D’altra banda, la manca de conservació dels pianos de construcció          
àrab fa que hi hagi molt poca informació sobre aquests instruments, i            

l’accés als pocs conservats està molt restringit. Encara així, es conserven           
algunes de les patents i fotos dels pianos orientals que s’exposaren a            

congressos. 

 Algunes de les patents que es conserven són les de Naguib           
Nahhas, August Forster, Georges Samman, Emile Érian, Wadi Sabră,         

Wajiha Abdul Haq i Abdallah Chahine. 

Naguib Nahhas proposa dos models de piano de quarts de to: el            

model de 1912-1913, el qual es presenta per primera vegada en el club             

sirià d’Alexandria, a Egipte, i el fabricat per August Forster. 

El primer es tracta d’un piano de quatre octaves, amb un teclat de             

69 tecles en forma d’arc. S’exposa al Museu de l’Òpera del Caire. El teclat              
es diferencia del piano occidental per les seves tecles negres. Se           

fabriquen tecles de tres tipus diferents: les llargues, per fer les tecles del             

teclat occidental; les curtes per a les notes mi mig bemoll i si mig bemoll; i                
les altes per a les notes re mig bemoll, la mig bemoll i fa sostingut i mig. 
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Teclat del piano de 1912-1913 de Nahhas (Museu de l’Òpera del Caire) 

 

El segon el fabrica després de 12 anys de recerca i el construeix la              

casa Forster. Es discuteix si el creador original de la patent va ser Nahhas              
o Forster, ja que hi ha incongruències en les versions que donen cada un              

d’ells. 

Aquest piano conté tecles blanques disposades per to, cadascuna         
d’elles marcada amb un punt negre, que marca el do. 

Contràriament a les nocions de teclat doble i triple exposades en           
altres invents, sobretot occidentals, Nahhas mostra tres files de tecles          

negres sintonitzades de manera progressiva: la primera s’afina amb un          

quart de to per sobre dels graus de les tecles blanques, la segona amb un               
semitò a sobre i el tercer amb tres quarts a sobre. 

Aquest piano és objecte de moltes crítiques perquè imposa una          
nova noció de tocar i altera el sistema temperat que sol trobar-se als             

pianos occidentals. Va estar present al Congrés del Caire de 1932 davant            

de convidats de renom internacional, les reaccions de les quals van ser            
múltiples. 

Aquest invent està exposat al Museu de l’Òpera del Caire. Conté           
165 cordes incloent 105 triples, 36 dobles i 24 individuals. 
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Piano Nahhas-Forster del museu de l’Opera del Caire19 

 

George Samman també inventa dos pianos: l’OLO-A i        

posteriorment l’OLO-B. 

L’OLO-A s’inventa el 1922 i va ser comprat per l'Institut de Música            

Oriental després d'una conferència organitzada per l'inventor el 28 de          

maig de 1928. S'exhibeix a l'Institut de Música Àrab del Caire. Es            
distingeix pel fet que conté dues tecles addicionals: si mig bemoll i mi mig              

bemoll. Aquestes són tecles negres, pintades de blanc per damunt, i es            
troben entre el mi i el fa per a mi mig sostingut i entre si i el do per a si mig                      

sostingut. El teclat és movible, de forma que es pot passar del teclat             

occidental al teclat àrab i, per tant, tocar quarts de to. 

 

Mecanisme i teclat del piano OLO-A20 

19 Foto extreta de l’àlbum de fotos de Marouan Benabdallah a Facebook 
20 Foto extreta de Mansour, R. (2018). L'utilisation du piano dans la musique arabe du 
XXe siècle: Organologie et analyse. 
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L’OLO-B també inclou un la mig bemoll, a part del mi i el si mig               
bemolls que tenia l’OLO-A, fàcilitant la interpretació de més maqamat. A           

l’OLO-B, la possibilitat de tocar quarts de to s’activa amb un joystick enlloc             
de moguent el teclat, fent que els martells copegin les cordes afinades a             

quart de to enlloc de les afinades temperadament. No permet realitzar tots            

els modes àrabs, però mitjançant aquest mecanisme es fa accessible la           
transposició a uns quants. Aquest piano, fabricat per la casa Schmidt, no            

va aparèixer durant el congrés de 1932. La filla de Naguib Nahhās afirma             
que aquest piano s’exhibeix al Sammlung Instrument Museum de Munich. 

 

Teclat del piano OLO-B 21 

 

Wadi Sabrā representa el cap de la delegació libanesa que          
assisteix al congrés. Afirma haver dissenyat el seu piano en vint anys. En             

aquest piano cada octava es divideix en 90 comes, cosa que el fa bastant              
precís en la interpretació de la microtonalitat oriental. La seva fabricació           

es basa en els principis d’harmonia i respecta les diferents notes de la             

música àrab. De totes formes, el piano de Sabră només pot tocar dos             
quarts de tons, fent que sigui un instrument molt restringit. 

21 Foto extreta de Mansour, R. (2018). L'utilisation du piano dans la musique arabe du 
XXe siècle: Organologie et analyse. 
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Piano comàtic de Wadi Sabra, imatge de l’arxiu del Baron d’Erlanger (1932)22 

 

Wajiha Abdul Haq, musicòleg sirià, inventa el seu piano al que           

anomena Qitharat Dimachq. Consta de dos teclats al mateix nivell,          
l’afinació dels quals es fa a quarts de to i té 440 cordes. També estan               

units pels seus mecanismes i els teclats estan organitzats de forma que            

es poden tocar simultàniament amb una sola mà. Estan dissenyats com a            
teclats occidentals, tret que l’afinació del teclat superior està afinat un to            

més amunt. 

Segons la patent, és important no separar els teclats per tal de            

facilitar la interpretació i visualitzar una divisió en 24 quarts de tons cada             

octava. Aquesta invenció té dos pedals que serveixen per accionar el           
moviment lateral del teclat. 

El 1974, durant una cerimònia oficial a la seu de la UNESCO a             
París, l’invent s’hi va presentar per primera vegada. Amb motiu d’una           

segona cerimònia el 1975, aquest piano es va convertir llavors en un            

símbol d’honor per al govern sirià. 

22 Foto extreta de la web 
https://ennejma.tn/archives/fr/2016/08/22/111-07-la-delegation-libanaire-au-congres-de-m
usique-arabe-du-caire-le-piano-commatique/  
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Representació del teclat del piano de Wajiha Abdul Haq23 

 

Abdallah Chahine també inventa un piano a l’any 1954, en          

col·laboració amb la casa Hoffman de Viena i la casa Renner a Stuttgart             
per a tot allò relacionat amb la mecànica. L’inventor crea un prototip per a              

aquestes cases basat en un vell piano de sis octaves del 1930-1931. El             

piano es va exhibir per primera vegada el setembre de 1954 durant la             
primera fira de Damasc al pavelló austríac. 

Aquest prototip és objecte d’una exposició al “Simposi d’Estudis         
Musicals Àrabs” presidit per Alois Haba, a Beirut, a la sala UNESCO. 

El piano de Chahine, el qual té 88 tecles, tendria dues arpes            

creuades amb més cordes que un piano occidental i s’utilitzaria el           
mecanisme pedal per a canviar el so que es vol aconseguir: al piano,             

afinat de forma oriental, en accionar un pedal lliscaria el teclat cap a la              
dreta per a fer que els martells toquin les cordes occidentals. (Mansour,            

2018, 34-69) 

23 Foto extreta de Mansour, R. (2018). L'utilisation du piano dans la musique arabe du 
XXe siècle: Organologie et analyse. 
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Abdallah Chahine amb el mecanisme del seu piano 

 

3.3. Introducció del piano a la música àrab 

El piano s’integra a la música àrab poc a poc per diferents vies.             

Partint del paper d’acompanyant en cançons o fent l’obertura en          

composicions més grans, l’instrument comença a adquirir un gran paper i           
a causar un gran impacte en la música àrab. Se sap també que, als              

cinemes del Caire, a partir de 1886 hi havia pianistes per acompanyar les             
pel·lícules projectades, les quals eren sense so. 

Encara que es veu una forta presència del piano a Egipte, resulta            
difícil trobar els noms dels pianistes que interpreten aquesta música. Les           

principals fonts provenen d’enregistraments, ja siguin classificats o trobats         

a fonoteques. 

A principis del segle XX, Sayyed Darwīch, cantant i compositor,          

utilitzava el piano per acompanyar les seves cançons. Darwīch no dubta a            
substituir els quarts de to amb silencis, fet que el porta a col·laborar amb              

l’inventor Emile Erian i a provar el seu piano de quarts de to. 
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A Tunísia a la primera meitat del segle XX hi havia també molt de              
moviment: les animades festes que es feien a les cafeteries van tenir un             

impacte molt important en l’evolució de la cançó tunisiana. 

A la dècada de 1920, el pianista Massaoud Habib va participar           

activament en l'ascens del piano occidental, en col·laboració amb altres          

artistes. Habib va gravar gairebé tots els estils musicals del període amb            
l'ajut de diverses discogràfiques, com Pathé, Columbia, Polyphon, Odeon i          

la discogràfica local de Bembaron. Habib també va gravar rotllos en           
benefici de la col·lecció Bembaron de Pleyel mentre treballava amb la           

casa Pathé de París el 1930. 

A Algèria, Mohammed El Kourd es considera el primer pianista de           
gènere musical Malouf. Des de petit, El Kourd va aprendre l’ús de            

diversos instruments com el oud, el violí i el piano, cosa que li va permetre               
convertir-se en una icona musical. 

El seu repertori conté una cinquantena de discos. A principis dels           

anys 30, Cheikh El Kourd, com se'l coneix a Algèria, va col·laborar en la              
realització del seu primer enregistrament amb la discogràfica Beidaphone.         

El mètode de Mohammed El Kourd consisteix generalment a         
acompanyar-se durant el seu cant tocant amb instruments de percussió          

com el Tar i les castanyoles. 

El seu mestissatge de la música àrab-andalusa amb la música          
occidental constituirà una notable "fusió" que marcarà el malouf durant          

molt de temps. 

El 1932, El Kourd va representar la delegació algeriana al congrés           

del Caire, on va conèixer Sayyed Darwīch i Mohamed Abd el Wahab, que             

també havien inclòs el piano en la seva música. (Mansour, 2018, 80-84) 

El piano guanya una nova identitat estilística i funcional gràcies al           

seu ús en la música àrab. La interpretació pianística dels enregistraments           
mostra que hi ha un estil pianístic propi de cada país, dels quals Algèria              

destaca per tenir un estil més cridaner. 
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Podem dir, doncs, que el piano adquireix una nova identitat de           
repertori resultant de la nova identitat estilística i funcional. La inserció del            

piano a principis del segle XX en la música àrab marca una nova era              
pianística. 

L’element que facilita la inserció del piano occidental és         

possiblement el fet que molts maqamat estan construïts sobre l’escala          
temperada. Encara així, sobretot a la improvisació, el problema sorgeix          

amb les modulacions, on sí són necessaris els quarts de to. Alguns            
músics solucionen la problemàtica substituint els quarts de to per notes           

alterades: les pugen o baixen segons la necessitat i els intervals que es             

creen entre elles. 

La inserció bàsica del piano es basa en octavació d’altres          

instruments o veus i d’acompanyament. Es presenten com a baix rítmic           
acompanyant gràcies als moviments compostos per la tònica, la cinquena          

o l’octava. 

No obstant això, més endavant la invenció del sintetitzador         
afavoreix l'accés a quarts de tons. Així és com el mercat dels            

sintetitzadors orientals va créixer ràpidament a la segona meitat del segle           
XX. (Mansour, 2018, 69-76) 

Actualment, entre alguns dels pianistes més reconeguts en la         

música àrab, podem trobar Omar Khayrat (Egipte), Michel Fadhel (Líban),          
Mustapha Skandrani (Algèria), Malek Jandali (Síria), Zade Dirani        

(Jordània) i Zied Gharsa (Tunísia). (Mansour, 2018, 84-91). 

 

3.4. Transcripcions de música popular per a piano 

Una font que resulta interessant d’analitzar és una col·lecció de          

partitures, que daten del 1904 i estaven a la venta a Algèria, Tunísia,             

França i a altres països. Es tracta d’una col·lecció de transcripcions de            
repertori àrab i morisc per a piano: un conjunt d’obertures, noubes,           
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cançons, preludis i melodies de música àrab i andalusí recollides per           
Edmond-Nathan Yafil sota la direcció de Jules Rouanet. 

Cada peça va precedida d’una portada amb decoració arabesca i          
una introducció de Jules Rouanet, en la qual s’explica el perquè de la             

feina feta per recuperar les obres i transcriure-les. També s’inclou una           

petita explicació sobre l’obra transcrita, d’on s’ha extret i les seves           
característiques bàsiques. 

 

Portada de la transcripció no. 22 del Repertori de música àrab i morisca 

“Touchiat Sika”24 

Aquestes transcripcions guarden un testimoni històric del patrimoni        

àrab i morisc de principis de segle XX. (Mansour, 2018, 91-93) 

A la introducció escrita per Jules Rouanet s’explica com a la           
música, malgrat haver tingut molta importància al món àrab, no s’havia fet            

el treball de recopilació i transcripció, necessaris per evitar la desaparició           

24 Portada extreta de Rouanet, M. J.  Repertoire de musique arabe et maure. [Música 
impresa] Chez M.M-E-N Yafil et Laho Seror. 
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d’aquesta tradició musical. Només amb la transmissió oral i tenint en           
compte la influència de la occidentalització, de no ser per haver-la           

transcrita, potser hauria desaparegut. 

La feina realitzada per Rouanet i Yafil acaba tenint diferents          

motivacions. La primera és el rescat de les melodies del repertori abans            

de que s’arribin a perdre. La segona, enregistrar-les amb notació          
occidental moderna per a posar-la a disposició de més gent, tant           

aficionats com professionals. La tercera, presentar aquesta música a         
musicòlegs, els quals tindran així nous elements per a l’estudi de la            

tradició musical àrab, i la quarta, transcriure definitivament per a la gent            

del món àrab la seva música, per a que tinguin accés a la seva tradició i                
cultura. 

La transcripció d’aquesta música es va fer respectant al màxim          
l’autenticitat d’aquesta, amb la qual cosa no s’intenta adaptar o          

modernitzar, a la vegada que tampoc s’intenta harmonitzar. S’explica         

també que per a la trascripció d’aquestes melodies era necessari          
escoltar-les de diferents fonts, acostumar-se a elles tot extraient la          

melodia original, eliminant els ornaments afegits de cada versió que          
escoltaven. 

La col·lecció de transcripcions no consisteix en la recopilació         

d’obres aleatòries; abraça tot tipus de música àrab i morisca des de            
cançons i obres lleugeres fins melodies d’obres més importants de la           

música andalusa i gharnati.25 

 

3.5. Obres contemporànies per a piano: Marouan Benabdallah i         

el seu recital “Arabescs” 

El repertori escrit per a piano solista, el que vindria a ser            

l’equivalent del repertori pianístic occidental, és escàs. El piano als països           

25  Informació extreta de la portada de les transcripcions de Rouanet i Yafil 
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àrabs sempre s’ha utilitzat més com acompanyant en agrupacions, tant          
grans com petites, per la pròpia textura homofònica de la música àrab. 

Com s’ha vist abans, als conservatoris del països àrabs s’ensenya          
tant música occidental (interpretació solística pianística, amb el repertori         

clàssic occidental) com àrab, on s’estudien els instruments i tècniques          

interpretatives àrabs. No existeix una branca d’estudis de “piano àrab”, ja           
que no és un instrument que s’hagi desenvolupat molt als països àrabs, ni             

hi ha suficient repertori, ni tampoc hi ha una tècnica pròpia elaborada de             
forma complexa. Per tant, els pianistes i els compositors que escriuen per            

a piano solen tenen una formació clàssica occidental, sobre la qual           

plasmen trets de la música àrab. 

El piano de quarts de to, encara que s’utilitza a la investigació i             

exploració de nous sons i possibilitats, no arriba a destacar el seu ús: se              
substitueix pel teclat àrab, el qual té la possibilitat de modulació al sistema             

microtonal de forma fàcil. 

Dins la recuperació i recopilació d’obres pianístiques àrabs, la feina          
de Marouan Benabdallah és molt important. 

Marouan Benabdallah és un dels pianistes actuals més destacats         
dels països àrabs, considerat el millor pianista del Marroc. Rep la seva            

educació pianística del Conservatori Béla Bartók i de l’acadèmia Franz          

Liszt a Budapest, i compta amb nombrosos premis, tant nacionals          
marroquins com internacionals. Ha actuat per Hongria, Alemanya, Àustria,         

Xina, Espanya, Estats Units, Regne Unit i Itàlia, entre altres.26 

 Benabdallah, a partir de l’any 2014, realitza una exhaustiva feina de           

recerca de la qual extreu obres pianístiques de compositors de diferents           

països, i munta amb aquestes un repertori al que anomena “Arabescs”, el            
qual presenta a diversos països, Espanya entre aquests. Al recital inclou           

també un arranjament propi d’una obra de Camille Saint-Saëns, la qual           
està inspirada en música àrab (“Àfrica”, de la Fantasía op. 89, 1891). Se             

sap que Saint-Saëns va estudiar la música del nord d’Àfrica, com les            

26  Consultat a la pàgina web www.marouan.org 
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cançons i danses algerines i egípcies i obres del folklore tunisià, amb la             
qual cosa Benabdallah considera interessant fer un arranjament d’aquesta         

obra orquestral per mostrar un exemple de la influència àrab i morisca            
sobre la música occidental.27 

 

Foto de Marouan Benabdallah al seu recital “Arabescs” realitzat a la Casa Árabe 

de Madrid el 201628 

Els compositors àrabs dels quals Marouan Benabdallah extreu        
algunes obres pianístiques per al seu recital són Dia Succari (Síria), Salim            

Dada (Algèria), Zad Moultaka (Líban), Mohammed Fairouz (Estats Units –          
Emirats Àrabs), Boghos Gelalian (Síria) i Nabil Benabdeljalil (Marroc). 

Dia Succari (1938-2010), compositor, director i professor sirià és         

l’autor de “La nuit du destin” (La nit del destí), una obra publicada al 2017               
d’una durada d’uns 6 minuts que evoca l’ambient d’una vetllada d’una de            

les nits més importants del Ramadan. Intenta apropar la espiritualitat          
religiosa a l’oient. 

Salim Dada (1975 -) és un intèrpret, compositor i musicòleg algerià           

el qual es va formar a França i Itàlia. La seva obra “Miniatures             
algériennes” (Miniatures algerines), un conjunt de 5 peces, ha sigut          

qualificada com un missatge de pau i diàleg amb el món arabo-islàmic i             

27 El recital es troba en format de vídeo a YouTube: Recital de piano “Arabescos” por 
Marouan Benabdallah,https://www.youtube.com/watch?v=ukZowRN3lIc&t=1642s 
28 Foto extreta del vídeo nomenat anteriorment 
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Europa. Els dos primers moviments de la suite han sigut arreglats també            
per a quartet de cordes. 

Les cinc peces de la suite es titulen “Aurore de Djurdjura” (Aurora            
de Djurdjura), un preludi amb un caracter lent i ad libitum inspirat en la              

cadena muntanyosa de Djurdjura a l’Atlas algerià; “Danse Zaydan” (Dansa          

Zaydan), obra amb ritmes extrets de la música andalusí, amb caracter           
festiu; “Crépuscule sur la Baie d’Alger” (Crepuscle sobre la badia          

d’Algèria), la qual està basada en un fragment del noubat andalusí titulat            
“Chams al achia”; “Danse de la Jument” (Dansa d’eugues), i “Soirée au            

Hoggar” (Tarda a Hoggar), inspirada en la cadena de muntanyes de l’oest            

del Sàhara al sud d’Algèria. Es troben gravacions de la primera (només en             
la versió de quartet de corda), de la segona i de la tercera, però no de les                 

dues darreres. Benabdallah afegeix la segona i la tercera al seu recital. 

Zad Moultaka (1967-) és un altre pianista, compositor i també          

pintor, caracteritzat per la seva formació cultural diversa, en aquest cas al            

Líban i a França. En la seva indagació sobre les maneres de combinar la              
tècnica occidental amb els elements de la música àrab procedents de la            

tradició oral, composa l’obra "Zarani Mouwashahs avec Piano", de la qual           
grava l’àlbum a 2003. 

Aquesta obra està feta per a piano, instruments àrabs de corda i            

percussió i veu. La col·lecció està composada per 11 peces, la           
instrumentació de les quals varia segons la peça. S’utilitza piano en           

pràcticament totes elles i n’hi ha que són per a piano sol: “Badrou             
Hosnen”, “Làha Badrou-l-Tim” i “Naes maleh el tarf”. Benabdallah afegeix          

al seu recital la primera i la tercera.  

Mohammed Fairouz (1985-) és un dels músics més sofisticats de la           
seva generació. La seva composició "El Male Rachamim" pren el nom           

d'un dels poemes de l'aclamat poeta israelià Yehuda Amichai, que          
rememora la pregària dels funerals jueus. L'autor dedica aquesta obra a la            

memòria del compositor hongarès jueu György Ligeti, que va ser un dels            

seus mestres. 
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Boghos Gelalian (1927-2011) nascut a Síria en una comunitat de la           
diàspora armènia, va residir la major part de la seva vida a Beirut (Líban).              

La seva formació va tenir com a base les músiques armènies i turques,             
però també la música clàssica occidental. D'aquesta barreja de cultures          

musicals és resultat la peça "Canzona i Toccata". Gelalian també té una            

“Sonata per a pianoforte” en tres moviments.  

Nabil Benabdeljalil (1972-) és un compositor i musicòleg marroquí         

format al Conservatori d'Estrasburg. La seva obra "Nocturn nº 1" denota la            
forta influència de la música per a piano de Chopin en les seves melodies              

nostàlgiques i d'inspiració oriental. Una altra obra per a piano que ha escrit             

és “Frisson Nocturne”, en la qual també es nota tant la influència            
romàntica de Chopin pel tipus de textura musical i algunes          

ornamentacions, i es nota encara més la influència de la música àrab a les              
seves melodies. 

A part d’aquestes dues obres, Benabdeljalil escriu també un         

arranjament del noubat “Chams al achia” per a piano i per a quartet de              
cordes, encara que ell sí l’escriu amb l’ànim de fer un arranjament més             

que una obra inspirada en la melodia del noubat com Salim Dada.29 

 

 
 
 

  

29 El programa del recital es pot trobar a la web 
https://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/recital-de-piano-arabescos-por-marouan-
benabdallah  
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Conclusió 
A partir de la feina i investigació realitzades, i amb la dificultat per             

trobar fonts d’informació accessibles, fer feina sobre aquesta temàtica no          
ha sigut una tasca senzilla. Pràcticament hi ha nul·la informació en           

castellà sobre la temàtica i encara menys en català, la poca informació            

que es troba és una versió resumida i traduïda de la informació en             
castellà. La gran majoria de fonts es troben en francès i la informació és              

de difícil comprensió si no es tenen uns coneixements bàsics sobre la            

cultura àrab. 

Durant el progrés de la feina es va decidir canviar el títol del treball              

de “Música per a piano al Magrib” a “Música per a piano als Països              
Àrabs”, ja que, a mesura que s’anava trobant informació, s’anava arribant           

a la conclusió que el material pianístic que es troba al Magrib existeix i té               

les característiques que té gràcies al piano àrab, introduït i evolucionat           

sobretot als països de l’est com Egipte. 

Malgrat les dificultats, es pot concloure que la recerca ha donat           

més de si del que estava previst: s’ha trobat molt més material pianístic i              

repertori del que s’esperava, i de bona qualitat.  

Encara que les transcripcions de la música andalusí i àrab de           

Rouanet i Yafil són el resultat d’una feina musicològica extensa i aporten            
molts coneixements sobre la música andalusí i el tracte que es donava al             

piano als països àrabs, la seva tècnica pianística no resulta complexa,           

amb la qual cosa poden resultar bons exercicis per a la comprensió de             
música àrab per a aquells pianistes interessats en conèixer aquesta          

música i les seves característiques des d’un punt de vista actiu. 

Les obres pianístiques esmentades al darrer apartat del treball, per          
altra banda, són d’una complexitat i durada majors i es poden considerar            

obres importants dins el repertori pianístic àrab. Encara que sigui un           

repertori molt reduït en comparació a la infinitat d’obres que es troben al             
repertori occidental, aquestes tenen el seu valor propi en ser obres que            
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representen la música àrab, escrites per compositors dins un ambient i           

mentalitat completament diferent a l’occidental. 

En general, als països europeus predomina la música pròpia d’ells,          

tant la d’estils i corrents genèrics temporals compartits de forma          
internacional com la música nacionalista. A zones amb una colonització          

forta com Amèrica del Nord i del Sud, la música europea arriba a ser una               

influència molt gran i el repertori que neix allà es nota molt més             
europeitzat; però es veu com creen la seva identitat i la plasmen a la              

música, també a la de piano. Aquesta música arriba a nosaltres i avui en              

dia trobem que molta música americana forma part del nostre repertori. 

Havent fet aquesta recerca, i veient la dificultat d’adaptació de les           

característiques bàsiques de la música àrab com són el microtonalisme i           
l'homofonia, podem comprendre per què la música per a piano solista a            

aquests països no és tan abundant: adaptar aquesta música a un           

instrument pensat per tenir una afinació fixa temperada per semitons i per            

a tocar obres amb densitat harmònica no és una feina fàcil. 

Potser degut als pocs coneixements generals que es tenen sobre el           

món àrab de forma general a l’occident, i per la falta de fonts de fàcil               
accés, la música pianística àrab pràcticament no es programa a concerts           

aquí a Europa. Amb aquest treball s’ha volgut apropar a qui li pugui             

interessar la música àrab per a piano, amb el desig que aquesta música             
tan diferent a la nostra i tan diversa es conegui millor i que les obres               

pianístiques s’arribin a tocar en un futur en el repertori habitual. 
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