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Aquest projecte presenta una investigació de la veu de mezzo soprano 

dins la música religiosa cristiana occidental,  incorporant elements d’anàlisi de 

gènere, històrics i estilístics. Així es planteja  que  l’estudi de la veu de la mezzo 

dins aquesta tradició s’ha de contextualitzar en l’evolució del paper de la dona 

en aquesta música. Així mateix també planteja un anàlisi de la relació entre la 

música i els propòsits de la seva creació i interpretació. 

 

Este proyecto presenta una investigación de la voz de mezzo soprano 

dentro de la música religiosa cristiana occidental, incorporando elementos de 

análisis de género, históricos y estilísticos. Se plantea así, que el estudio de la 

voz de la mezzo dentro de esta tradición se ha de contextualizar en la 

evolución del papel de la mujer en ésta música. Así mismo, plantea un análisis 

de la relación entre la música y los propósitos de su creación e interpretación. 

 

 

The aim of this project is to present an investigation of the mezzo 

soprano voice within the Western Christian religious music, incorporating 

gender analysis, historical and stylistic elements.  Thus, this study suggests that 

the voice of mezzo within this tradition has to be contextualized within the 

evolution of the role of women in this music. It also presents an analysis of the 

relationship between the music and the purposes of its creation and 

interpretation. 
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1. Introducció 
 

Un dels objectius principals d’aquest projecte és analitzar el paper de la 

mezzo-soprano al llarg de la història de la música en la seva vessant religiosa. 

Assumint des d’un inici que serà impossible abastar tot el que la història ens ha 

deixat, ens centrarem en obres concretes per intentar desxifrar com s’ha tractat 

aquest instrument. 

El principal problema que ens trobem de base és que el període amb 

més producció de música religiosa –en el sentit que s’analitza en aquest treball, 

com s’explica en el primer capítol- abarca fins a mitjans del XVIII. Amb la 

finalització del Barroc però, ens trobem també amb la finalització d’un gran 

volum d’aquesta música. I és precisament, durant la finalització del S.XVIII i 

començaments del XIX on neix la figura de la mezzo-soprano. Per tant, si el 

terme mezzo-soprano pròpiament dit, no apareix fins la transició entre el XVIII i 

XIX, quin paper ha tingut fins aleshores?  

No crec que sigui agosarat afirmar que la veu de mezzo soprano ha 

estat present durant tot aquest temps, potser dita amb una altra terminologia o 

simplement englobada dins una altra veu per mancança de nom propi.  

Els rols dins la música religiosa que ara poden ser interpretats per 

mezzo-sopranos, i que en tot cas dependrà de l’elecció del director musical 

escollir quin tipus de veu s’utilitza, eren  executats aleshores per veus 

masculines cantant amb falset. Però, quan fou que les mezzo-sopranos van 

començar a interpretar-los? En l’època, eren composicions pensades per 

homes que ara són interpretades per mezzos1, o eren pensades per veu 

femenina greu però les interpretaven homes? 

Un altre objectiu a tractar serà les terminologies, no sempre correctes, 

que s’utilitzen per definir la música religiosa. El mot Oratori s’ha popularitzat per 

demoniar tota la música religiosa vocal, malauradament això no és correcte, i 

intentarem per tant, endreçar i conèixer el vocabulari amb el conviu aquesta 

música. 

                                                 
1  El terme mezzo que serà emprat a partir d’ara, serà una simple abreviació del terme mezzo-
soprano. 
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La interpretació de la música religiosa serà un altre dels objectius 

d’aquest projecte, reflexionar sobre el com interpretem una música de fa 250 

anys i el més important, quins són els nostres criteris alhora de decidir-nos per 

una interpretació o una altra. Les reflexions estaran recolzades per entrevistes 

que donaran altres punts de vista al voltant d’aquesta incògnita 

Totes aquestes són algunes de les qüestions que se’ns plantegen al 

mirar enrere, i partint de la base que n’hi ha algunes que ens seran impossibles 

de respondre amb certesa, intentarem almenys, passejar-hi una mica per 

extreure’n les nostres pròpies conclusions. 
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2. La música religiosa 
  

2.1 De què parlem quan diem música religiosa? 
 

Utilitzar la terminologia correcta mai és fàcil, i la música religiosa no se 

n’escapa. Aquesta música ha estat víctima de ser batejada amb terminologies 

poc acurades que, malauradament, encara segueixen vigents. 

La música religiosa, és tota aquella música que ha estat escrita per ser 

utilitzada en celebracions litúrgiques o per motivacions religioses, en qualsevol 

cultura. Aquest treball però, quedarà restringit a la música religiosa europea de 

inspiració cristiana. 

El terme Oratori s’utilitza avui en dia per referir-se a tota aquella música 

que té un component religiós, encara que no sigui adequat. Amb aquest terme 

s’ha estandaritzat la música religiosa en centres educatius, bases de concursos 

o en biblioteques. Així doncs, quan mirem les bases d’un concurs ens trobem 

en que hi ha tres seccions: òpera, lied i oratori. En aquest tercer apartat, el 

intèrpret pot relacionar qualsevol composició que tingui vinculació religiosa.  

No cal anar tan lluny per trobar exemples sobre aquesta qüestió. La 

biblioteca de l’ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) té dos ítems 

per organitzar la música religiosa: oratori i misses. Aquesta opció no ha estat 

triada per la pròpia biblioteca, sinó que són uns ítems que venen marcats de 

manera que totes les biblioteques en xarxa els tenen comuns. El resultat, però 

és que es classifiquen per una banda les misses i per l’altra tota la música 

religiosa restant. No deixa de resultar curiós que les misses tinguin un apartat 

propi però que en canvi no el tinguin les cantates o els motets.  
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2.2 Etimologies entorn a la música religiosa  
 

El New Grove defineix el terme oratori  com: 

“An extended musical setting of a sacred text made up of dramatic, 

narrative and contemplative elements. Except for a greater emphasis on the 

chorus throughout much of its history, the musical forms and styles of the 

oratorio tend to approximate to those of opera in any given period, and the 

normal manner of performance is that of a concert (without scenery, costumes 

or action). The oratorio was most extensively cultivated in the 17th and 18th 

centuries but has continued to be a significant genre. “2 

“Un extens estil musical de textos sagrats fet d’elements dramàtics, 

narratius i contemplatius. Excepte per el seu gran ènfasi en el cor durant la 

major part de la seva història, les formes musicals i estils de l’oratori tendeixen 

a aproximar-se a aquelles de la òpera en qualsevol període donat, y la forma 

normal de presentació és la d’un concert (sense escenari, disfresses o 

accions). L’Oratori fou intensament cultivat durant els segles XVII i XVIII per ha 

continuat sent un gènere significatiu”. 

La definició de cantata  però és la següent:  

“Una obra per una o més veus amb acompanyament instrumental. La 

cantata fou la forma vocal més important en la música del període Barroc 

exceptuant l’òpera i l’oratori, i amb molt, el més ubic. Al començament, des de 

1620 a Itàlia, fou una forma modesta, però en la seva forma més típica 

constiteix (notablement en la Itàlia de finals del segle XVII) en una successió de 

contrastades seccions les quals, a començaments del segle XVIII, prendran 

moviments independents, normalment dues àries, precedides per un recitatiu”3 

                                                 
2 Font: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/20397?q=oratorio&search=quick&pos
=1&_start=1#firsthit  
3 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/04748?q=cantata&search=quick&pos
=1&_start=1#firsthit 
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La Missa, es una altra forma musical, la qual per ser considerada com a 

tal, ha d’incloure les sis seccions que constitueixen l’ordinari d’una missa: 

-Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Gloria, Benedictus, Agnus Dei. 

El Requiem en canvi, és una missa de difunts, on algunes parts de la 

missa ordinària: el glòria i el credo no s’utilitzen però en canvi s’hi addereix el 

dies irae 4. Encara que aquesta utilització ha estat desigual al llarg de la 

història. 

Amb les definicions establertes, podem constatar que no tota la música 

religiosa vocal és un oratori. Però, que ens porta a definir un gènere com a tal? 

Miguel Àngel Marín ens parla de la clàssificació dels gèneres musicals 

fent un paral.lelisme amb els del gèneres literaris, establint tres criteris que 

anomenem a continuació: 

1-Criteri quantitatiu : La durada de l’obra en sí ens pot ajudar a elaborar 

una classificació. En aquest cas distingeix una cantata sacra d’un oratori, sent 

la primera més curta que el segon tot i tenir una forma semblant, estar basades 

ens textos religiosos i ser interpretades ambdues en celebracions religioses. 

 

2-Criteris estilístics i formals : La dotació musical o instrumental, 

tractament, forma i estil (dramàtic o narratiu). La cantata italiana, consolidada a 

partir de 1670, es caracteritza per la combinació de recitatius i aries. L’Oratori, 

en canvi, tot i tenir una estructura semblant, es caracteritza per tenir una gran 

dotació de números corals. Aquí és on veiem la gran semblança que aquest té 

amb l’òpera, ja que òpera i oratori del segle XVIII es diferencien únicament per 

la temàtica del llibret i la carència escènica del segon. 

 

3-Criteri funcional i interpretatiu : Qualsevol gènere s’ha d’insertar dins un 

context funcional i interpretatiu, i cal tractar-lo des de la visió amb la qual va ser 

                                                 
4 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e8452?q=requiem&search=quick&pos=1
&_start=1#firsthit 
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originàriament concebut. És aquí on veiem que els escenaris actuals i la 

finalitat de la música són, moltes vegades, contraris al seu origen. Sense anar 

més lluny, la música religiosa escrita per la finalitat mateixa del seu títol, i 

moltes vegades per ser executada en un dia en concret i en un espai en 

concret és, cada vegada més, programada en auditoris i en moments no 

relacionats amb la seva finalitat original.5 

La durada de les composicions, l’esquelet per el qual estan formades i 

finalitats per les que foren composades, són tres punts que ens ajuden a fer 

una primera aproximació. 

No podem establir manaments entorn als gèneres musicals, però si que 

cal ser conscients de les particularitats de cada un d’ells perquè això ens 

donarà eines per a poder-los entendre millor i extreure’n per tant. 

 

                                                 
5 MARÍN, Miguel Ángel. [S.A] “Lugares, personas y géneros musicales (1600-1750). 

La cantata barroca como género musical: el caso de Italia.”, a Historia de la música II: 

Barroco y preclasicismo. 
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3. La veu femenina dins de la música religiosa 
 

Parlar de la veu femenina dins l’església catòlica o dins del cristianisme, 

ens remet a parlar de temes de gènere. No és la idea d’aquest projecte fer un 

viatge al llarg de les moltes discriminacions i prohibicions que ha patit la dona 

dins aquest món, però sí que ens pot servir per entendre com s’ha 

desenvolupat i quines conseqüències han tingut aquestes actituds en la història 

de la música, i no deixa de ser quelcom imprescindible en la investigació de la 

veu de la mezzo dins aquest gènere.  

Mulier taceat in ecclesiam (Corintios, I, 24-26). Aquesta prohibició de 

Sant Pau marcarà un abans i un després en la figura femenina dins l’església, i 

farà que les dones estiguin vetades a participar activament durant segles en els 

rituals de la religió cristiana.  

Segons fonts documentades6 tothom coincideix en la mala interpretació 

d’aquesta frase i amb que això va ser el desencadenant de la prohibició, 

quelcom que es volia remetre a que simplement “no parlessin” en les litúrgies 

es va acabar entenent com a que tampoc cantessin. La meva teoria però, va 

una mica més enllà: 

« Mulieres in ecclesiis taceant non enim permittitur eis loqui sed subditas 

esse sicut et lex dicit » 

« Que les dones callin a les congregacions, doncs en efecte no els hi 

està permès parlar sinó que siguin sotmeses, tal i com la Llei diu. » 

Que la dona ha estat sempre en segon terme dins el cristinanisme així 

com en altres religions, és quelcom indiscutible. Encara que avui es donen 

formalment altres explicacions, com el fet de que les dones tenen « per 

naturalesa » ocupacions diferents a les que demana l’església, i per això no 

poden ser, fins i tot, sacerdoteses, històricament l’exclusió de la dona dins 

aquests espais té vinculació amb el seu lloc d’inferioritat respecte l’home en la 

seva relació amb Déu, desenvolupat des dels orígens mítics al Genesis, amb la 

dona feta en segon lloc, per « acompanyar » l’home, i encara més greu, 

                                                 
6  Adkins Chiti, Patricia. Las mujeres en la música. Alianza Música 1995. pag..31 
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responsable de l’expulsió del paradís. 

Linda Nochlin va esciure al 1971 un article titulat “Why have there been 

no great women artista?”. En ell, per explicar les ausències femines en l’art 

apunta que cal recordar els fets socials i econòmics del pasat, el que ella 

anomena “mito del Gran Artista”.  

“El arte requería patrocinio (que las mujeres artistas tenían pocas 

probabilidades de conseguir) y formación académica (de que las mujeres 

estaban excluidas) En el pasado, lo más frecuente era que las estrictas 

expectativas sociales acerca del papel de las mujeres en la vida familiar las 

disuadieran de ver el arte como algo más que un hobby. “7 

Encara avui en dia, només el 5% de les obres d’art que trobem en un 

museu, tenen un nom femení darrera. 

Però això no havia estat sempre així. Patricia Adkins8 ens parla de la 

importància de la dona en els sumeris, la primera civilització urbana del món, 

on aquestes podien ser sacerdotesses, tenir propietats, firmar contractes, ser 

comerciants i inclòs Deeses. 

També eren presents en el món musical: 

“En Babilonia entre los siglos XIX y XII a.C, encontramos las primera liturgias 

completas de los templos (se conservan documentos de alrededor de 

veintisiete formas distintas de liturgia). En este período se introdujeron las 

procesiones en los ritos y las mujeres se unieron a los cantores en una especie 

de coro. Durante el reinado de los asirios, entre los siglos XII y BII a.C., la 

música entró en las cortes y con los caldeos, siglos VII a VI a.C, aparecen por 

primera vez las “bandas de música”, es decir, conjuntos de instrumentos con 

cuernos, pífanos, liras y arpas. Danzarinas y cantoras se exhibían en los 

palacios.”9 

 

Una altra cita: Las cantoras de Amón. Amón era el Déu protector de la 

                                                 
7 Cynthia Freeland. Pero ¿esto es arte?. Cuadernos Arte Cátedra. 2003. Pag. 140,141 
8 Adkins Chiti, Patricia. Las mujeres en la música. Alianza Música 1995. 
9 Íbid. .pag, 24 
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metrópoli de Teba i la Reina AHMES NEFERTIRI fou una de les primeres 

directores de las Cantroas de Amón. La seva tasca era la de participar a les 

diferents litúrgies  i rituals dels temples. També la reina HATSHEPUT va dirigir-

les abans de pujar al tron al 1529 a.C.10 

Posem un altre exemple: 

“La tradición acadia de la diosa compositora se encuentra también en 

Egipto, ISIS habría compuesto algunos lamentos que se transmitieron durante 

siglos y muchas cantoras adoptaron el nombre de la diosa para el ejercicio de 

su profesión. Probablemente la más famosa de todas estas virtuosas fue ITI, 

nacida en la dinastía V (2563-2424 a.C.), durante el reinado del faraón 

Neferefre. Fue la primera cantora-compositora de la historia oficial de la música 

y se hizo tan famosa durante su vida que mereció una tumba importante, cerca 

de la necrópolis de Gizeh….Iti aparece representada con una mano sobre la 

oreja, como si quisiera asegurarse de estar cantando en la tonalidad apropiada, 

mientras con la otra dirige a la arpista Heneku, que la acompaña”11 

 Atribuïm a Pitágoras el descobriment de la base matemática de la 

música. El que ens passa per alt és que la seva dona, Teano, va ser poetisa, 

filòsofa i compositora. I que, juntament amb el seu marit, va ensenyar que les 

esferes i les estrelles es mouen, com una dansa, i organitzaven rituals per 

ajudar a trobar la pau interior a través de la música. 

Però, tornant a la prohibició de Sant Pau, la interpretació que se’n fa és 

més aviat, i sempre segons la meva opinió personal, una interpretació feta a 

mida. Tenint en compte el context en el qual la trobem, no ens resulta quelcom 

estrany, inclòs podem trobar-la una interpretació coherent, si pensem en  el 

marc en que les dones estaven situades. 

 Amb aquest començament, doncs, podem intuïr que el paper de les 

dones en la música religiosa va quedar totalment annul·lat. Però la música que 

s’escribia per lloar a Deu era música relacionada amb els cants dels àngels i, 

per tant, requeria veus agudes. Aquí és on trobem l’inici de les veus 

                                                 
10 Adkins Chiti, Patricia. Las mujeres en la música. Alianza Música 1995 
11 Íbid.pag, 25,26 
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masculines, les quals utilitzaven la seva veu de falset per a poder cantar en el 

registre de contralt, i els castrati (als quals se’ls atribuïa una veu « no 

terrenal ») per cantar en el registre de soprano, ja que per a les veus blanques 

(veus de nens) era un repertori extremadament difícil tècnicament parlant, i 

quan començaven a estar preparats, els arribava el moment de canviar la veu.   

 

3.1 Els castrats 
 

La figura dels castrats o capons, que era el terme per definir als castrats 

espanyols entre els segles XVI i XIX, té una vinculació directa amb la veu de la 

mezzo, ja que aquests foren un dels executants d’aquest registre vocal. Ángel 

Medina, en el seu llibre Los atributos del capón, parla de “castigo, curación y 

rentabilidad como factores determinantes de la castración”12 i que aquest tercer 

motiu sovint quedava enmascarat per un dels dos primers, tot i que no sempre 

era així: “El caso de los castrati italianos es de sobra conocido como para que 

nos detengamos en él. Queremos decir que no hacía falta una razón médica 

para castrar, sino que bastaba una razón musical y ciertos formalismos para 

certificar la autorización del afectado por la castración. Es decir, que en Italia 

había un cierto maquillaje del procedimiento, pero en absoluto una ocultación 

sistemática ni una permanente doble moral”.  

L’església amagava darrera el celibat l’oportunitat de practicar la 

castració i a les famílies ja els hi estava bé, perquè, d’aquesta manera, 

s’asseguraven un suport econòmic i la seguretat de que estarien ben cuidats. 

La veu del castrat, per tant, s’aconseguia castrant a cantants joves que 

tenien veus que prometien. Aquestes veus estaven molt relacionades amb la 

música d’església i de l’òpera, i fou gràcies al seu sorgiment que els gèneres 

vinculats a la música religiosa es desenvoluparen. 

Tot i que el primer document sobre un castrat el trobem a Ferrara 

(Roma) cap el 1550-60, sabem que aquesta pràctica s’originà a Espanya. El 

                                                 
12 Medina, Ángel. Los atributos del capón. Imagen histórica de los cantores castrados 
en España. Colección música hispana textos. ICCMU. 2001. Pag.17 
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secret de la peculiartitat de la veu dels castrats s’amaga darrera de la seva 

petita laringe. Això és degut a que la castració prepuberal talla la producció de 

testosterona, una hormona que té relació amb el creixement de la laringe. El 

resultat, per tant, és una laringe petita en una caixa de resonància gran (la d’un 

adult). Això produeix una combinació d’una veu de nen amb el volum de la veu 

d’un adult.  

El sorgiment dels castrats està directament relacionat amb la prohibició, 

abans esmentada, que les dones cantessin en esglésies. Els nens tenien data 

de caducitat i la veu dels falsetites no era ni molt menys tan pura i natural com 

la que seria la veu d’un castrat. De fet, es parlava de les veus dels falsetites 

com a artificials i lletges.  els castrats passaven per davant dels nens degut a 

que asseguraven poder servir a l’església durant un temps il.limitat al no tenir 

problemes de canvi de veu. La castració però, s’havia de fer quant més aviat 

millor, per assegurar, d’aquesta manera, mantenir un bon registre, ja que si la 

castració es feia prop de la muda de la veu, la veu quedava més greu que si es 

capava de ben petit. D’aquesta última manera, conservava la seva màxima 

esplendor.  

La veu dels castrats, per tant, pot haver estat una evolució primer del 

tenor i després dels falsetistes. Els falsetistes podien ser tenors que, per 

comoditat vocal en les zones escrites en tessitura més aguda, utilitzaven el 

registre de falset per poder cantar  amb més qualitat i més comoditat. Tot i això, 

aquests no deixaven de tenir les seves veus masculines naturals. 

Cal fer un petit incís aquí per ressaltar que la veu de tiple té, segons en 

Josep Maria Gregori, una major varietat de matissos, en funció de la varietat 

d’intèrprets susceptibles d’abordar-la: nens, adults, castrats... Així com també 

marca diferència entre les diverses maneres amb les quals s’anomena a 

aquesta veu en les partitures o llibres de cant: cantus, superius o sopranos, 

afirmant que no tots els termes usats eren perfectes sinònims.13 

                                                 
13  Gregori, Josep Maria. Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las 
partes de cantus y altus en el tránsito del Renacimiento al Barroco”. Revista de Musicología, vol XVI 
nº5 (1993), pag.68. 
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No podem saber al 100% com sonaven les veus dels castrati, ja que 

només hem conservat un enregistrament del 1902 d’un castrat que pertanyia a 

la Capella Sixtina anomenat Moreschi, el qual esdevení un dels sopranistes 

principals, i a qui, segons referències contemporànies a ell, se li atribuïa una 

veu amb molta brillantor, potència, extensió i una increible capacitat 

respiratòria. Amb l’enregistrament que ens ha arribat, però, és molt difícil fer-

nos una idea de com sonaven veritablement aquelles veus, i tot i que no ens 

podem basar ni molt menys en aquell enregistrament (d’una qualitat molt 

dolenta i d’una veu ja gran i fora del seus anys d’esplendor), sí que podem 

pensar que la concepció de la técnica no estava tan desenvolupada com ara i 

que, per tant, és inútil intentar fer paral·lelismes entre dues veus pertanyens a 

moments diferents d’una mateixa evolució històrica. 

Els castrati s’educaven diariament fent classes de tècnica vocal i el fet 

de no “patir” un canvi de veu feia que el seu estudi no quedés interromput en 

cap moment de la seva educació. Com que la finalitat era fabricar veus 

professionals, s’educaven no només a nivell vocal sinó també instrumental i 

teòric, fent de la figura del cantant un músic cultivat. 

Pel que fa a la ubicació temporal, sabem que la capella papal havia 

admès a cantors castrats fins a finals del S.XIX. Un d’ells, Alessandro 

Moreschi, anomenat anteriorment, va arribar a conèixer la insdústria 

discogràfica del segle XX, realitzant alguns enregistraments que encara avui en 

dia es comercialitzen. Un altre exemple és el de Pedro Bonastre, natural de 

Lleida, el qual va jurar la seva plaça de tiple segon a la Real Capilla l’any 1840 i 

estigué actiu fins el 1868. 

Això, però, són casos aïllats, ja que des de 1740 el número de castrats, 

que havia arribat ser de centenars durant el segle XVIII, va començar a caure i 

es va començar a atacar la pràctica de la castració associada a fins musicals. 
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4. La mezzo i el seu paper dins la música religiosa  
 

Quant temps va durar aquesta estètica14 és quelcom que no sabem. Fins 

al moment, no hem trobat documentació escrita sobre quan els falsetistes i els 

castrati van començar a ser substituits per veus feminines. En el cas de la 

mezzo, però, hi ha un punt molt important a tenir en compte. El terme mezzo 

soprano no neix fins principis del segle XIX, coincidint amb la desaparició dels 

castrati., Aquesta data ens aporta, doncs, una informació vàlida per començar a 

fer especulacions sobre com va ser la transició entre aquestes dues veus. Tot i 

això, sabem que una transició no és quelcom que passa d’una dia per l’altre, 

sinó que pot arribar a necessitar un període prolongat de temps. 

 Durant el segle XVII gran part de la música escrita per soprano tenia un 

registre de do3 a sol4. Avui en dia aquest registre el podem associar tant a una 

veu de soprano com a un de mezzo. Més endavant veurem com encara avui en 

dia una veu de mezzo pot desenvolupar, en la pràctica professional, papers 

tant de mezzo com de soprano i contralt. Exemples d’aquest fet els trobem, en 

moltes ocasions, en la música religiosa dels segles XVII i XVIII, on el paper 

assignat a la soprano II té un registre de mezzo. En el cas que la mezzo hagi 

d’interpretar un paper de contralt, tot sovint es deu a que l’obra consta de dos 

papers femenins, sent  un d’ells el de contralt. També es pot donar el fet que la 

mezzo executi dos papers en una mateixa obra, com acostuma a ser el cas del  

Gloria de Vivaldi, on canta tant la veu de soprano, en el duet del Laudamus Te, 

com la veu de contralt en Domine Deus i Qui sedes. Un altre exemple seria la 

Missa en si menor de Bach, on el paper de soprano II, que executa el 

Laudamus Te,  pot estar cantat tant per la soprano com per la contralt. Aquests 

factors dependran de la decisió artística, estètica i també, malauradament, de 

les possibilitats econòmiques de la producció. 

 Tornem al conflicte anterior i plantegem quins van ser els fets que van 

propiciar un sorgiment de la terminologia de mezzo. Abans hem nombrat el fet 

que la figura del castrati comença a desaparèixer. Òbviament, i com ja he(m) 

dit, no fou quelcom sobtat, sinó un fet progressiu que no s’efectuà de la mateixa 

                                                 
14 Veure punt anterior 
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manera en tots els gèneres musicals. En el món operístic, els castratis van 

deixar de tenir lloc força abans que en l’església i, tot i que sabem que la figura 

de la mezzo soprano comença amb el naixement del segle XIX, també sabem 

que durant tot aquest segle els castrati van seguir presents. Els nens se 

seguien castrant, sobretot en els estats pontificis, per a poder estar presents en 

els cors. Tot i el seguiment d’aquesta pràctica, començava a ser evident la seva 

progressiva desaparició, ja que de 200 castrati que actuaven a les esglésies de 

Roma el 1780, amb el canvi de segle en passaren a ser 40.  

 A més a més, la tendència del segle XIX és ampliar registres i buscar 

uns límits més amplis de les veus i, per tant, la veu de soprano amplia el 

registre agut marcant una diferència amb el que havia estat fins el moment. Tal 

i com podem intuir, la mezzo fou la destinatària del registre que quedava enmig 

(mitja soprano), o del registre que s’havia denominat fins aleshores registre de 

soprano.  

Som conscients que és molt arriscat afirmar que tota la música religiosa 

escrita fins a finals del segle XVII i començaments del XIX equival al registre 

actual de mezzo i que, per tant, no podem dir que sigui música escrita per 

mezzo, perquè en aquell moment no existia tal terminologia. Sí que podem 

afirmar, però, que aquesta música estava escrita per soprano en un registre 

que avui en dia considerem de mezzo. Una soprano molt diferent a la de 

l’actualitat,, una soprano que acostumava a ser un nen i que, per tant, no es pot 

comparar ni en tessitura, ni en color ni en tècnica vocal a la de les sopranos 

actuals. Tot i que sabem que, per exemple, a Florència durant el segle XVII hi 

havia composicions escrites per veus femenines, la norma general eren veus 

blanques, ja fossin de nens o de castrati.15 

Per tant, i durant molt temps, les úniques figures femines que van estar 

actives musicalment de manera constant dins la música religiosa ? foren les 

monges dins els convents. En aquest sentit,  és significatiu ressaltar que el fet 

de saber música feia que entressin al convent sense pagar la dot i les feia ser 

molt ben considerades. Tot i això, l’església no veia amb tan bons ullls el fet 

                                                 
15http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26243?q=soprano&search=quick&p
os=1&_start=1#firsthit 
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que hi hagués dones dedicades a Déu i a la música al mateix temps, ja que les 

distreia de la seva obligació principal. 

Això ens planteja nous dubtes: quin registre tenien els castrati? Quan i 

perquè la veu de soprano amplia el seu registre i quan aquest s’introdueix en la 

música religiosa del s. XIX ? No hem d’oblidar també la música coral, la qual 

ens pot donar moltes més referències de les tessitures de l’època.  

 

4.1 Característiques de la veu de la mezzo 
 

Però parlem ara de la veu de mezzo-soprano. Quines característiques té 

o, més ben dit, que ha de tenir un veu perquè se l’englobi dins el terme mezzo-

soprano? 

Arturo Reverter en el seu llibre  El arte del canto diu : 

 

 « La mezzo posee generalmente cuerdas vocales de 1.8 a 2.1 

centímetros. El pasaje (...) se sitúa en el re4. Su extensión va del sol2 a do5, 

aunque es muy raro que una mezzo auténtica sobrepase el si bemol o el si 

natural 4 »16 

  

 En el New Grove trobem aquesta altra definició : 

 

 « A voice, intermediate in pitch between contralto and soprano. It is 

usually written for in the range a to f ″ and may be extended at either end, 

particularly in solo writing. Non-vocal uses of the term derive from a similar use 

of range; for example, the C-clef identified as mezzo-soprano, with c′ on the 

second line up, defines a staff whose range is a to b′. In regard to voices, the 

term may apply historically both to women and men (castratos or 

countertenors), although more commonly it refers only to women. The 

distinction between soprano and mezzo-soprano (or ‘mezzo’) became common 

                                                 
16 Reverter, Arturo. El arte del canto.Alianza Editorial. 2008. Pag 61-65 
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only towards the end of the 18th century.”17 

 

“Una veu intermitja en altura entre contralt i soprano, usualment escrita 

per uns paràmetres de la2-fa#4 i pot ser extesa a qualsevol d’aquests extrems, 

particularment en escriptures per veu sola....La distinció entre soprano i mezzo 

es feu comuna només cap a finals del S.XVIII” 

 

Ambdues definicions ens donen paràmetres molt clars sobre com ha de 

ser una veu perquè se la pugui denominar veu de mezzosoprano. Si aquests 

paràmetres són correctes o no és el que discutirem a continuació. 

El Dr Ignacio Cobeta té un estudi on proposa una manera de descriure la 

veu de manera objectivable. En ell diu que una tipologia per la veu cantada es 

pot descriure en quatre punts. Segons aquest estudi, les quatre principals 

característiques que defineixen la veu cantada són: tamany (gran o petita), 

densitat (consistent-dèbil), color (clara-fosca) i mordent (brillant-mate).18  

Partim, però, d’una petita explicació científica per ubicar-nos dins 

l’instrument general, sense entrar en precisions. Pot ser un bon punt de partida: 

Cada veu és única. Podem diferenciar una persona de la resta per la 

seva veu, o més concretament, pel seu timbre. El timbre és conseqüència del 

so produït per la vibració periòdica de les cordes (generada per una pressió 

d’aire provinent dels pulmons). La freqüència més alta o més baixa d’aquest so 

serà el que ens marcarà l’alçada sonora. La intensitat estarà fixada pel resultat 

de la relació entre pressió subglòtica i fluxe espiratori. El timbre, en canvi, és el 

resultat de moltes vibracions juntes, i encara que nosaltres només sentim un so 

final, aquest so estarà format per infinites vibracions, de les quals una serà la 

freqüència fonamental (que marcarà la freqüència que nosaltres sentirem) i la 

resta seran harmònics, “vibracions simpàtiques” que nodriran aquest so i faran 

que tingui el seu timbre característic. Aquests harmònics sempre es construiran 

a partir d’una freqüència més alta que la fonamental.  
                                                 
17http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18571?q=mezzo&search=quick&po
s=2&_start=1#firsthit  
 
18 Cobeta, Ignacio “Voz cantada y medicina” Scherzo, nº145, (Junio 2000), p.113 
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Si tenim en compte, per tant, que cada veu és un món, podem fer 

afirmacions tant rotundes com de quants mil·límetres han de ser les cordes 

vocals per a poder denominar-les cordes de mezzo? I la tessitura? Realment 

podem decidir si una veu pertany a la categoria de mezzo pel registre que pot 

arribar a assolir?   

Amb tot això, estem oblidant el veritable objectiu d’utlitizar terminologies, 

que és la classificació de les veus per a facilitar una tria de repertori i ubicar-les 

dins el mon musical. I això no és fàcil, perquè les veus i l’ús que n’hem fet ha 

evolucionat al llarg de la història i, per tant, la concepció d’elles també. Una veu 

que sigui denominada mezzo haurà d’assolir papers de contralt o de soprano si 

vol cantar música barroca perquè, tal i com hem dit abans, el terme pròpiament 

dit no neix fins el pas entre el segle XVIII i segle XIX. Per tant, si les 

terminologies vocals s’han anat modificant a mida que la història de la música 

ha avançat, pot un terme tenir validesa en tota la història? 

Fugir de terminologies que empresonin veus i en redueixin les seves 

possiblitats és un primer pas. Tal i com deia David Sagastume,19 les veus s’han 

de tractar com el que són, veus. I fugir de noms, d’esterotips que en marquin 

una evolució abans que aquesta es dongui per ella mateixa.  

El New Grove ens parla d’un registre de mezzo que abarca d’un la2 a un 

fa#4, sobretot pel que fa a registre de solista. Tot i això, un mezzo rossiniana 

abarca fins a un si4. Arturo Reverter, en canvi, amplia fronteres afirmant que 

una mezzo pot abarcar desde un sol2 fins a un do5.  

La meva aposta, però, no implica parlar de registre, sinó de comoditat. 

Una mezzo estarà més còmode en un registre més central, i el registre extrem 

dins de les seves possibilitats (cadascú tindrà els seus límits particulars) serà 

utilitzat de manera menys freqüent.  

El color és un altre dels punts que pot arribar a definir una veu. Que la 

mezzo té un color més fosc que una soprano és una afirmació una mica 

gratuïta. Si bé és cert que el terme soprano no comporta que la veu hagi de ser 

                                                 
19 Veure l’entrevista adjuntada més endevant. 
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clara, amb la veu de mezzo hauria de passar el mateix. El color, a més a més, 

no és quelcom inamovible en una veu. Dependrà del repertori que es canti, del 

so que es busqui o del text utilitzat, el color serà un o altre.. És cert que hi ha 

un color diferent, perquè el registre còmode és diferent en una veu que en una 

altra, però simplement això, un color diferent, sense cap adjectiu darrera. 

El repertori que pot assolir una veu és molt extens, i una mezzo no és 

diferent. Podrà cantar des de polifonia renaixentista de soprano, rols 

mozartians de soprano, motets de Vivaldi o el Mesies de Händel de contralt. 

 S’utilitzen terminologies per necessitat, però s’ha d’evitar que aquestes 

empresonin les capacitats particulars de cada veu.  

 

4.2 Evolució de la veu de la mezzo en la música rel igiosa 
 

La distinció entre mezzo i soprano va aparèixer a finals del segle XVIII. 

Especificant que el terme mezzo no ha de d’implicar necessàriament una figura 

feminina, qualsevol veu que tingui les peculiaritats que definiem anteriorment, 

es pot vestir amb el terme. 

Abans del segle XVIII la música escrita per soprano tenia una tessitura 

que podia anar d’un do3 a una sol4. Seguint un criteri actual, aquesta extensió 

s’aplica actualment al terme mezzo. No va ser fins a la primera meitat del segle 

XVIII que alguns compositors d’òpera van començar a composar augmentant el 

registre, normalment fins a un la4. No només van augmentar la distància 

freqüencial, sinó també la manera de tractar la veu, tendint a demanar un 

alleujament de la veu i més facilitat en el registre agut.  

En aquest punt cal recordar que l’extensió vocal d’una obra tot sovint no 

és el que marca la veu a la que està destinada, sinó que hi ha moltes altres 

coses que són essencials per decidir per a quina veu està pensada una 

composició. En molts casos el problema no és la tessitura que pugui abastar la 

veu, sinó la tessitura en la qual recaigui gran part de l’obra, o les exigències 

sonores i timbriques que demani, volums... 
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Tornem al punt anterior. En el procés on la veu de soprano es comença 

a alleugerir i agumenta el seu registre agut, apareix, en contraposició, la 

pesantor de la veu de mezzo, la qual ja no té cabuda en aquest nou paper de la 

soprano. Podem marcar com a característica important, per tant, la pesantor 

que pot tenir la veu de mezzo comparada amb la de soprano. 

 A França, en canvi, es referien a dessus per anomenar a les veus 

agudes d’un ensemble (sopranos) i bass dessus per anomenar a les mezzos. 

Aquest terme es podia utilitzar per qualsevol ensemble, no necessàriament 

vocal. 

Quantz, l’any 1754 en el seu llibre fa una clara distinció entre soprano, 

mezzo soprano i contralt. Per a ell la veu de mezzo tindria connotacions de les 

dues veus extremes. Tot i fer aquesta distinció, no va ser fins al 1800 que va 

entrar en funcionament aquest divisi.20 

L’exemple de Anastasi Robinson és el d’una soprano que va acabar sent 

considerada contralt, sembla ser que per una malaltia. Nasqué a Italia(?) el 

1692 i morí a Bath el 1755. La part solista de soprano de Ode for Queen Anne’s 

Birtday de G.F.Händel fou composta per ella i, tot i que tècnicament, sobretot 

després de que el seu registre es veiés afectat, no fos virtuosa, destacava per 

el seu encant i la seva expressivitat.21 

És en segle XIX, per tant, quan moltes sopranos que fins aleshores 

havien estat considerades com a tals, van passar a ser considerades mezzo 

sopranos, degut al sorgiment d’aquesta terminologia i a l’ampliació del registre 

agut. Coincidint amb la desparició dels castrats (tema que hem abordat al 

capítol XX), els quals ocupaven un espai amb una extensió vocal alta però 

sempre més profunda timbricament parlant que una soprano, i és en aquest 

moment, on el rol de mezzo comença a veure la llum. Un exemple d’això és 

Benedetta Pisadoni, la qual va començar com a soprano, però degut a que va 

interpretar molts rols greus i profunds va acabar encasellada com a contralt. 
                                                 
20 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18571?q=mezzo+soprano&search=qui
ck&pos=1&_start=1#firsthit 
21 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23596?q=anastasia+robinson&search
=quick&pos=1&_start=1#firsthit  
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La realitat ens diu, per tant, que molts rols assignats a les sopranos  

durant el segle XVIII serien, avui en dia, assignats a mezzos, pel simple fet que 

el concepte soprano ha evolucionat des del segle XVIII, sorgint-ne un de nou 

per derivar el buit que la primera va deixar. 

Al segle XX també hi trobem una distinció més acurada entre contralt i 

mezzo, així com també una major precisió a l’hora d’anomenar les diferents 

veus que el terme mezzo pot englobar.  Ens trobem, per tant, amb el sorgiment 

de termes com mezzo lírica, mezzo dramàtica o mezzo coloratura, tot i que 

aquestes últimes les trobem més identificades amb la veu de soprano, ja que 

tenen agilitat i això és quelcom que en principi no s’atribueix a la veu de 

mezzo.22 

 

4.3 La veu de la mezzo en tres Agnus Dei de diferen ts èpoques 

 

La majoria de compositors tenen dins la seva obra un apartat de música 

religiosa. Tot i això, no tots els compositors que han escrit música religiosa 

n’eren practicants. Davant d’aquesta qüestió, diverses preguntes se’ns 

plantegen: pot un compositor escriure música religiosa sense ser-ho ell mateix? 

O dit d’una altra manera: quina finalitat té la música religiosa quan no és la 

religió la finalitat en si mateixa? Podem parlar de música absoluta amb text? 

Pot el text ser una simple excusa per fer música? 

 

“Las grandes obras del arte no son excluyentes. En este sentido, 

también, son trascendentes. Y si hemos tenido músicos creativos que eran 

profundamente religiosos, como lo fueron Bach y Stravinsky, siempre he 

sentido un cierto gozo al recordar que algunas de las composiciones sacras 

más transfiguradoras fueron creadas por compositores que jamás pisaron una 

iglesia, si no fue para interpretar o escuchar música; que no se adherían a 

ortodoxia alguna; que tenían una fe débil o ninguna;que estaban envueltos en 

una lucha sin fin para reinventar a Dios o que estaban enojados con éste……El 

concepto de <ateo amante de la religión>, que podemos extender para incluir a 

                                                 
22http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/18571?q=mezzo&search=quick&po
s=2&_start=1#firsthit 
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los <agnósticos amantes de la religión>, puede aplicarse asimismo a algunos 

de estos grandes compositores.”23 

 

Partim de tres exemples: l’Agnus Dei de la Missa en si menor de Johann 

Sebastian Bach, l’Agnus Dei de la Petite Messe Solemnelle de Gioachino 

Rossini i l’Agnus Dei de la Mariona Vila. Segles de diferència entre les tres 

obres i una concepció de l’escriptura musical religiosa totalment diferent.  

Rossini, compositor principalment d’òperes, escrigué, entre d’altres, dues 

grans obres religioses: la Petite Messe Solemnelle i l’Stabat Mater. Tot i això, 

aquestes dues obres segueixen sent, des del meu punt de vista, òperes amb 

un text canviat.  

En l’altre cara de la moneda trobem amb la Missa en si menor de Bach, 

compositor responsable de molta música vocal religiosa destinada al simple fet 

d’incitar als oients a la devoció. 

 I encara veure’m un tercer costat d’una moneda tridimensional: l’Agnus 

Dei de la Mariona Vila, una compositora –dona- que escriu la seva primera obra 

religiosa per encàrrec. 

La composició de la Missa en si menor de Johann Sebastian Bach durà 

un quart de segle. I el primer objectiu de l’obra, era el de ser utilitzada en unes 

oposicions per un càrrec a Dresde, per les quals envià el Kyrie i el Gloria. Fou 

més tard, al 1747 que decidí posar música a l’Ordinari complet de la missa. 

Considerada per molts com una de les grans operas magnas de la història de 

la música, Bach utilitza les veus a la seva manera més característica, com si 

d’instruments es tractessin per crear línies de so plenes de càrrega emocional. 

Però: un músic luterà escrivint una missa catòlica, estrany no? 

 

“Bach renunciaba con esta missa a su reconocida fe luterana? En 

absoluto, tan solo trataba de hacer cosmomusicología, si se me permite la 

palabra, es decir, arte universal que, ya al final de su existencia, devolviese a 

                                                 
23Steinberg, Michael Guía de las obras maestros corales.  Alianza Editorial. 2005. pag.57 
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Dios los dones y gracias que este le había concedido”24 

 

Un segle més tard.... 

 

“Dios de bondad. Ya está terminada esta pobre pequeña Misa. ¿Es 

música sacra lo que acabo de escribir o música detestable? Yo nací para la 

ópera bufa, y Tú lo sabes bien. Poquita ciencia y un poco de corazón; todo está 

ahí. Bendito seas y concédeme el Paraíso. – G. Rossini, Passi 1863”25 

 

Amb aquestes paraules Gioachino Rossini presentava la seva Petite 

Messe Solemnelle. 

 Les dues grans obres religioses de Rossini foren fruit d’encàrrecs i no 

respongueren a la iniciativa pròpia del compositor. En aquestes obres es fa 

òbvi que la seva manera de tractar les veus és totalment operística, i s’allunya 

del que estem acostumats en la música religiosa. Trobem una vinculació entre 

text i música innegable, però és una vinculació diferent a la que les nostres 

orelles estan acostumades. En l’obra religiosa de Rossini hi ha potser un excès 

d’eufòria i una manca d’austeritat. 

 

“Una curiosa estètica que es troba a mig camí entre el lirisme sensual de 

l’òpera i la solemnitat de la música sacra.”26  

 

I al 2010.... 

“Que siguis religiós o no ho siguis no té molta importància, cap ni una, 

penso. Hi ha un sentiment, li estàs demanant compassió a algú perquè en 

realitat t’estàs compadint a tu mateix, això ho fem tots, quan diem algo a algú 

és perquè ens ho diem a nosaltres, sempre estàs projectant. Per tant, és igual, 

                                                 
24 RUIZ, Andrés. Notas de programa. Juventudes Musicales de Madrid. 2010 
25 Vitoux, Frédéric. 1989. Rossini. Madrid: Alianza Música. 58-29 
26 Gené, Miquel. Petit article (no solemne) sobre la Petite Messe Solennelle de Giocchino Rossini. 2009. 
pag 7. 
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si és l’anyell de deu o és una altra cosa, és el sentiment el que compta, el que 

et porta a....”27 

 

Així és com la Mariona Vila entèn el seu Agnus Dei, la seva opera prima 

pel que fa al gènere religiós.  

La Mariona escriu aquesta obra com a resposta a una petició meva, i el 

tenir un text religiós davant, no li fa plantejar-se una manera diferent de 

composar. 

Però entre els tres compositors, tan llunyans en algunes coses, hi 

trobem punts en comú. Els dos primers van escriure part de la música de la 

missa per a veus femenines. Segons uns estudis fets per Arthur Mendel, Bach 

va esciure el Laudamus Te de la Missa en si menor per la mezzo soprano 

Faustina Bordoni28, (Venecia 1697-1781), casada amb el Mestre de Capella de 

Dresde, Adolf Hasse, tot i que no fos ella qui executés després l’estrena. De la 

mateixa manera, Rossini també escrigué part de la seva missa per a veus 

femenines., no seria estrany que la part de mezzo hagués estat destinada a 

Anna Girò29, fet que va fer que no es pogués estrenar en un església, per la 

prohibició esmentada i tractada en el capítol anterior.  

L’Agnus Dei de la Mariona Vila és el cas d’una obra escrita “a mida” per 

a una veu de mezzo i que serà executada en la seva estrena per una veu 

femenina. 

Si busquem musicalment punts en comú entre els Agnus Dei de Bach i 

Rossini trobarem com a connexió principal l’ús del semitò. Un ús del semitò 

utilitzat en ambdos casos per transmetre la sensació de plor i patiment.  

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres 

                                                 
27 Entrevista efectuada a Mariona Vila. Abril 2010 
28 Steinberg, Michael Guía de las obras maestros corales. Alianza Editorial. 2005 
29 En l’apartat 5 d’aquest projecte s’explica la relació entre Rossini i Anna Girò. 
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L’Agnus Dei de la Missa en si menor de Bach  reflexa aquest text, on 

les paraules Agnus Dei només es plasmen a la partitura en dues ocasions: al 

començament i a la reexposició. A la resta de l’ària, el text que hi regna és qui 

tollis peccata mundi, miserere nobis. Aquest fet no és estrany si tenim en 

compte que és la part textual amb on més contundència dramàtica hi ha. Una 

anàlisi més detallada ens mostra que la paraula utilitzada per fer la gran 

majoria dels melismes és miserere. 

Musicalment, trobem un gran recolzament en el semitò, com ja hem 

esmentat abans, però també en els intervals menors i disminuits, els quals 

ajuden a crear una sensació molt vinculada a la pena, al defalliment. 

Rítmicament l’obra ens provoca una sensació de bressol trencada 

contínuament per un motiu rítmic sincopat. Només al final trobem la presència 

d’una apoiatura responsable d’una dissonància i, per primera vegada, la 

paraula nobis disfressada amb una corxera amb punt i semicorxera, avançant 

la trobada amb la tònica de la caiguda, per remarcar encara més tota la tensió 

generada anteriorment. 

Respecte al registre utilitzat, abasta des del la 2 al mib 4, aquest últim 

només és utilitzat una vegada, en el moment clímax de l’ària en la síl.laba 

tònica de la paraula miserere. Després d’això, dues repeticions més amb 

miserere nobis cada vegada en un registre més central, seran les responsables 

d’acabar amb l’ària.  

El tractament de la veu com si fos un instrument és una de les 

característiques de Bach, el qual posa a prova les capacitats respiratories de 

les veus que accepten el repte de cantar l’ària. 

Amb tot això, el clima resultant és de patiment endreçat i controlat, molt 

propi, per altra banda, del Barroc. 

L’Agnus Dei de la Petite messe solennelle  fa un ús reiterat del semitó 

que serà el motiu principal que conduirà l’ària, un motiu que serà utilitzat tres 

vegades, cada vegada en un registre més greu, quelcom que també pot estar 

vinculat al lament. En aquest cas és un cor el que s’encarrega d’unir aquests 
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tres motius amb un dona nobis pacem. 

Registre de la2 a mi4, explotat en tots els àmbits que aquest pot oferir. 

L’ària juga amb els contrastos sonors: cada vegada que hi ha reincidència en el 

text, Rossini hi aboca més intensitat sonora, ja sigui amb forma de f o de sf o 

de crescendo-diminuendo.  

L’ària solística respecta el format original del text en el sentit que les tres 

grans parts que trobem abans d’arribar a la coda presenten el text tal i com el 

trobem a la litúrgia . Les cadences de les parts, adjudicades a miserere nobis 

per les dues primeres i a dona nobis pacem per la tercera, van in crescendo. 

 

“Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem” 

 

 Rossini juga amb els contrastos i amb les emocions que aquests 

provoquen, en un discurs que neda entres dues aigües: les del lament més 

contingut i les de la desesperació més extrovertida.  

L’Agnus Dei de la Mariona Vila  reflexa un dolor contingut, que 

comença desde la calma més estable i que mica en mica, s’anirà obrint formant 

contrastos. L’encarregada de crear aquest procés, serà l’harmonia, raó per la 

qual el començament necessita ser tant serè, per tenir camí per recorrer i crear 

diferents ambients en aquest viatge de més de quatre minuts. 

No serà doncs, fins el compàs trenta-quatre on hi ha una acceptació 

d’aquest dolor, moment en que s’incorpora el miserere nobis, on verbalitza per 

primera vegada, una primera persona, nosaltres. A partir d’aquí, el piano 

passarà d’estar inmers en les aigues tranquiles a moure’s en tempestes 

passatgeres per tornar sempre a l’estabilitat. 

L’ús del text és en aquest cas, arbitrari. Sense respectar l’estructura 

original, trobem mots repetits consecutivament, degut a la idea de “text al servei 

de la música”, perquè així és com està entès aquest Agnus Dei, desde un 

sentiment que és conduit musicalment i és en aquesta música on el text hi ha 
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de trobar el seu lloc. 

Vocalment l’extensió utilitzada abasta del la2 al sol4. Els dos extrems 

només són utiltizats una vegada, el més greu, el trobem en el últim ús del mot 

Agnus Dei, on el sentiment del patiment desde l’acceptació expressat per la 

pròpia autora, es fa clarament present en aquest punt. El sol4 disfressat en un 

pacem ens el trobem després d’haver demanat ja anteriorment la pau, i 

l’entenem com una reafirmació d’aquesta demanda, un últim crit d’auxili enmig 

de les aigues tranquiles que regnen aquesta obra. 

Després d’aquests petits anàlisis, podem tornar a les preguntes que ens 

havíem fet a l’inici del capítol.  

Envers la pregunta de si pot un compositor composar quelcom religiós 

sense ser-ho ell mateix la resposta és clarament afirmativa. Acabem d’abordar 

tres casos en els quals cap d’ells es considerava un debot del text que 

acompanya la música. Però que en canvi, han trobat els recursos necessaris 

per crear-ne l’obra.  

La finalitat d’aquesta música, serà per tant, la que li donem nosaltres. 

Podrà ser la de participar en una manifestació religiosa, o la de ser executada 

en un concert, com serà el cas d’aquest projecte. Perquè la música, s’ha servit 

de les sensacions que els text li provoca per acabar tenint una independència 

pròpia. I estarà dotada de diferents personalitats, que podran manifestar-se 

cada una d’elles, en el seu respectiu espai. 
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5. La interpretació i el significat de la música re ligiosa 
 

Sense dubte cada vegada que escoltem música, de qualsevol tipus, 

encara que sigui la mateixa música, es tracta d’una experiencia diferent, que 

depèn de molts factors. Però quan es tracta de música que ha estat creada fa 

molt de temps i amb propósits determinats, la diferència és encara més gran. 

Podem avui en dia escoltar una cantata de Bach en les mateixies 

condicions de fa 250 anys? Ens és possible percebre en la seva totalitat les 

sensacions que la seva música creava aleshores? Òbviament no, la societat 

actual és una altra, les sales de concert són totalment diferents i la nostra 

manera d’entendre la música també.  

Tot i això, la tendència actual en la interpretació de la música antiga, és 

de ser cada vegada més acurats i intentar reproduïr en tots els nivells i de la 

manera més exacta la manera en com s’interpretava la seva música. La 

conseqüència d’això ha estat la recuperació de instruments històrics, tempi, 

afinacions, tècniques... 

No podem negar que aquestes investigacions ens han aproximat d’una 

manera més “real” a la música d’aquella època i ens han permès escoltar o 

interpretar unes versions més “fidels” al seu origen, tot i que cal remarcar que 

això no els dona un major valor musical, tal i com justificarem més endavant. 

En el cas de la música religiosa però, potser ens oblidem d’un dels punts 

més importants: la finalitat d’aquesta música. La finalitat de qualsevol obra 

sacra de Bach era la de servir a la religió, transmetre un missatge, o lloar  la 

paraula de Déu amb un llenguatge que arriba directament a l’ànima, fent 

d’aquesta manera, que arribés amb més intensitat als creients: “incitar a los 

oyentes a la devoción en las palabras del contrato de Bach con la ciudad de 

Leipzig”30 Les cantates de Bach eren executades durant els oficis luterans 

(cada setmana la que tocava). També era el cas de les passions o les misses, 

les quals estaven destinades a una celebració d’un dia en concret.  

                                                 
30 Steinberg, Michael. Guía de las obras maestras corales. Alianza Editorial. 2005 
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Avui en dia en canvi, un programa de concert pot estar perfectament 

construït amb dues cantates de Bach com una primera part. Si tenim en compte 

que la finalitat d’aquestes obres era la de ser interpretades durant la celebració 

d’una missa i que cada cantata tenia el seu dia concret per ser executada, 

veurem que la conseqüència de la programació plantejada abans, és 

l’allunyament de les arrels d’aquesta obra d’art i per tant, la impossiblitat de 

viure-la tal i com l’autor la va pensar. 

 Robert Marshall escriu, respecte a las cantates, quelcom que es pot 

generalitzar a les seves obres vocals:  

 

“estas composiciones no estaban destinadas priariamente a la 

“delectación” de un público de concierto, sino antes bien para la 

“edificación” de una congregación de iglesia (...) Las cantatas de Bach, 

de hecho, estaban concebidas y no deben ser considerades en modo 

alguno como obras de concierto sino como sermones musicales; y 

estaban incorporadas como tales a los oficios dominicales regulares en 

la iglesia.·”31 

 

Tot i que s’ha parlat molt sobre les veritables creences de Bach, estudis 

demostren32 que l’autor no utilitzava la religió només com a vehicle per a poder 

compondre, sinó que n’era un veritable creient. Podem, per tant, escoltar les 

seves obres percebent tot el que l’autor hi abocava? Segurament no, se’ns 

escaparan moltes coses pel camí, sensacions que són impossibles de viure pel 

simple fet que estem en un moment diferent de la història, que estem dos 

segles per endavant i que per tant, la nostra visió del món, de la música i de la 

religió és una altra. Però és aquest mateix incovenient el que es pot transformar 

en una aventatge. El fet d’estar en un moment diferent i en unes condicions 

diferents és el que ens pot donar diferents punts de vista i per tant, trobar més 

significats a aquesta música, que no han de perquè ser nous, sinó simplement 

significats que la música tenia per si mateixa però que encara no havien sortit a 

la llum.   
                                                 
31 R.L.Marshall, “On Bach’s universality”, The Universal Bach: lectures celebrating the tercentenary of 
Bach’s birthday (Filadelfia, 1086), pags. 50-66 
32 Butt, John. Vida de Bach. Cambridge. 2000 
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El fet de perdre vincles amb l’obra o trobar-ne de nous, depèn 

absolutament del moment i de les persones implicades. M’explico: en una obra 

d’art l’autoria no la posseeix el creador, la posseix la persona que l’està 

realitzant en el moment en que l’està realitzant, i encara que el creador deixi 

per escrit com s’ha de concebre l’obra, la interpretació que se n’ha de fer o la 

visió que se n’ha de tenir, és un esforç inútil i poc realista perquè el resultat 

serà la interpretació personal del músic que l’estarà realitzant en aquell 

moment. 

Tot això ens fa qüestionar quelcom important: Com percep un oient no 

creient l’escolta d’aquesta música?  Les meves últimes reflexions dirien (i des 

de un punt de vista totalment personal): com a música absoluta amb text. Però 

és possible? Podem parlar d’una música absoluta amb text quan la idea 

principal de la música absoluta és allunyar-se de qualsevol vincle que li tregui 

importància? Sí, si el text ha sigut un vehicle per el compositor en el procés de 

dibuixar la música però després aquesta l’ha interioritzat tan bé que no és 

necessaria per el interpret. 

Una reflexió menys dràstica seria la idea de transformar el text d’aquesta 

música religiosa i fer-lo proper a la mentalitat de cadascú. Gairebé tothom té 

una religió o un sentit d’espiritualitat que no ha de perquè ser una religió 

establerta, o unes creences en quelcom no palpable i en les quals s’ha recolzat 

en algún moment de la seva vida. Per tant, gairebé tothom pot entendre el 

sentiment i el vincle que es crea i, per tant, interpretar-lo.  

Analitzem, per exemple, el meu cas, un intèrpret no religiós entusiasmat 

amb l’execució d’aquesta música, la qual és, en molts casos i sota el meu punt 

de vista, música absoluta en la que el text és simplement una guía, sent la 

música la que realment et fa entendre el missatge. Amb això no estic dient que 

no sigui important la comprensió del text per a un bon enteniment de la música, 

però no crec ni molt menys que sigui equiparable a altres gèneres, com per 

exemple el Lied per exemple, on cada paraula musicada és el fruit de la fussió 

de música i text. El text en la música religiosa de Bach t’anuncia el missatge 

que la música et donarà per ella mateixa. I això pot ser degut a la perfecta 

harmonia entre música i text que et fa entendre la música sense necessitat 
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d’entendre les paraules.  

Per tant, si ja partim de la base que la música religiosa, en el moment en 

que la treiem del seu origen està modificada i per tant canviada, podem 

nosaltres com a intèrprets interpretar-la desde unes creences diferents? La 

meva conclusió és afirmativa, ja que només cal trobar-li la vinculació personal 

necessària per a fer-ho. És en aquest moment on el cantant es transforma en 

un actor o actriu, fent una interpretació d’allò que potser per a ell no és 

significatiu per si mateix però que aconsegueix associar-ho amb vivències 

pròpies que sí que ho són, les quals li permetren trobar la seva interpretació.  

Fins ara ens hem preocupat del compositor i de l’intèrpret, però que 

passa amb l’espectador, amb l’oient que està a l’altra banda rebent el resultat 

final d’un procés que va començar fa 250 anys? Pot ell també rebre la totalitat 

de l’obra quan aquesta ha rebut tot de modificacions en aquest procés? Què 

passa quan una persona no religiosa escolta en una sala de concerts unes 

cantates de Bach sense ni tan sols haver-se llegit les traduccions? L’obra 

s’estarà interpretant en un lloc totalment diferent per al que fou concebuda i 

l’oient estarà en aquella sala per una raó totalment diferent a la realitat amb la 

qual s’havia construït. 

Tenim, per tant, un recorregut:                 

                        

                               Compositor 

 

 

 

                                  Intèrpret 

 

 

 

 

                                Espectador 
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Si partim de la base que és impossible que l’intèrpret faci una 

intepretació totalment fidel a la que el compositor havia pensat, haurem 

d’assumir, que l’espectador rebrà una música modificada. 

I què passa amb els promotors que decideixen fer el concert en un 

auditori enlloc de fer-lo en una església? O un programador que decideix fer un 

concert íntegre de cantates de Bach... Tot això modificarà l’objectiu real per el 

qual la música fou escrita creant-ne un de nou i establint també, nous vincles 

amb aquesta música.  

Assumint tot això arribem al punt en que la música arriba a orelles de 

l’espectador, provocant-li una reacció. Una reacció que serà una nova 

interpretació de la interpretació que ha havia fet el intèrpret.  

La música està en constant canvi, i ja no només per part de la societat, 

el moment o l’interpret sinó també per part de l’oient, el qual no és un element 

passiu, sinó l’element final de l’obra d’art. El que decideix com acabarà sent, i el 

que decidirà si rep una cantata de Bach com una obra religiosa, com a música 

absoluta, o simplement com a quelcom que li provoca sensacions que el fan 

seguir-la escoltant. 
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6. Entrevistes 
 

6.1 Entrevista a Mariona Vila        
                                                                                         
 
Agnus Dei. Compost per la Mariona Vila 2010. 
 
 

 Setembre del 2009,  demano a la Mariona 

Vila, compositora i directora de l’escola de música 

del Palau (on jo treballo) que li semblaria composar 

un Agnus Dei, la finalitat? El meu projecte. 

Necessito una obra moderna religiosa, la qual no 

sigui una ària extreta d’una altra obra, vull un Agnus Dei per ell mateix. Conec 

la Mariona, m’agrada com escriu, ja he treballat abans amb la seva música i 

ens entenem, no només des del punt de vista musical sinó també personal. 

Accepta. 

 Febrer del 2010, m’arriba un regal musical per correu electrònic, l’Agnus 

Dei ja està acabat. Em soprèn l’actitud de la Mariona, perquè a l’espera de 

rebre mil indicacions de com abordar l’obra rebo com a resultat un silenci que 

es tradueix en: fes-ne la teva interpretació i d’aquí a un temps ja en parlarem. 

Una cita a cegues amb l’obra.  

 Em condueix a reflexionar sobre l’autoria de l’obra d’art. Una obra d’art 

perd l’autoria del creador en el moment en que s’exposa o s’interpreta. Perquè 

tal i com diria un bon company de converses interessants: “l'art no està en 

l'obra sinó en els ulls que la miren o les orelles que l'escolten”. 

Fins a quin punt però un creador ne’s conscient? Hi ha una dependència 

mutua entre l’obra i aquell qui li fa viure i això la Mariona ho té molt clar quan a 

l’Abril del 2010 ens trobem un dimecres a la tarda per parlar-ne a l’escola 
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mateix, en un ambient familiar ple de sons externs on la conversa pren un aire 

natural, que és tal i com ella entén la creació.33 

Jo puc estar moltes hores treballant una obra meva amb un intèrpret, 

però si no ho faig no passa res, puc fer-ho si l’altre és receptiu, igual que ho 

podria fer amb una obra de Brahms. Això és molt divertit de fer, però no tant 

perquè l’obra sigui meva sinó perquè jo tinc una opinió i algú me la vol escoltar. 

Hi ha gent que té una trascedència molt més alta de tota la seva creació però jo 

no ho visc així, jo faig el que em ve de gust, miro de que estigui proporcionat, i 

després allò és com el geni de l’ampolla, surt, deixa de ser teu i mai no es 

repeteix la intensitat que tu tens quan ho fas, no perquè ho facin bé ni 

malament, sinó perquè per tu el valor és el moment de la creació, després el 

geni de l’ampolla se’n va i quan s’oxigena amb l’aire, pren formes que tu no 

sabies. No només perquè hi ha la mà del interpret sinó perquè quan són a fora 

amb l’aire i tu no hi incideixes l’experiència és molt diferent de la que tens quan 

tu estàs creant. Per tant deixa de ser teu, perquè només era teu mentre tu ho 

estaves fent. 

Si tu t’has acostat a aquesta obra tant com jo, estaràs tant autoritzada 

com jo, i fins i tot més perquè tindràs molta més distància que jo. Les idees no 

són res, tenen el valor que tenen en el moment de la creació, quina importància 

té una cosa que has fet? Té la importància del moment en que la fas. Un cop 

feta, és l’altre el que fa, tu ja no fas res. 

En un apartat d’aquest projecte es parla de la vivència que té la música 

religiosa en la gent que l’escolta encara que aquesta no ho sigui. En aquest 

cas, la pregunta és: com s’ho fa un compositor no cristià per abordar una 

composició on el text si que ho és.  

Perquè no és religiós, o si..., que no siguis religiosa no vol dir que no 

tinguis capacitats, no té res a veure, hi ha molts punts de coneixó, són 

sentiments humans, no són sentiments divins, tu hi poses la cara que vols però 

les emocions són les mateixies, no estic parlant de fes ni de sobrenaturalitats, 

sinó de conexions amb un mateix, jo crec que el sentiment religiós és una 

                                                 
33 I com entenem aquesta conversa, és per això que s’ha intentat modificar el menys possible el discurs. 
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exaltació del “jo”, i de la soledat del jo que a buscar al “pare” perquè està molt 

sol, anem posant noms i així ens sentim més acompanyats. Però el dolor de la 

soledat o de la culpa i tot el que ens provoca el dolor forma part de la condició 

humana, i no cal que això sigui una fe redemptora. El sentiment és el 

sentiment.  

Que siguis religiós o no ho siguis no té molta importància, cap ni una, penso. Hi 

ha un sentiment, li estàs demanant compassió a algú perquè en realitat t’estàs 

compadint a tu mateix, això ho fem tots, quan diem algo a algú és perquè ens 

ho diem a nosaltres, sempre estàs projectant. Per tant, és igual, si és l’anyell de 

deu o és una altra cosa, és el sentiment el que compta, el que et porta a.... 

 Mirem una mica més d’aprop aquest Agnus Dei i com ha sigut el procés 

de creació. Parlem de la relació text-música, qui condueix a qui. 

El que et guia amb totes les peces que has de fer és basar-te en les 

proporcions i si tu vas cap a quelcom més dramàtic, t’anirà millor repetir una 

paraula o repetir-ne una altra. Per tant, és la música en aquest cas la que guia 

les paraules i no les paraules que guien la música.  El ús té una significació i 

depèn d’aquesta significació la uses tu on et convé, però el que et porta és la 

música perquè és l’estructura formal que tu et vas fent desde el punt de vista 

musical. El text et dona un referent, si ha d’anar creixent en dramatisme...però 

no sé fins a quin punt te la pots plantejar racionalment abans d’escriure una 

cosa així, has de fer una construcció musical i utilitzar el text com millor et 

convingui. La música no es pot fer amb el cap, perquè no és el et guia, i perquè 

sinó t’avorreixes i acaben sortint unes coses poc interessants.... 

Musicalment em vaig plantejar que volia explicar jo amb l’Agnus Dei que 

per mi era un lament, un lament dramàtic, i doloros però molt serè. En un punt 

del lament quan has acceptat el dolor, no quan encara t’estàs rebelant per 

fugir-ne. En aquest punt del dolor que és quan l’acceptes i el que vols és trobar 

un punt de companyia. Amb aquest raonament em vaig plantejar sobretot un 

inici amb una reiteració que sembla que no hi ha moviment, i com que no hi ha 

moviment, vas entrant en contacte amb tu mateix, i en aquest punt és quan 

l’harmonia es comença a obrir, vas dosificant-la de petits contrastos. El 
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“miserere nobis” per mi ja és un punt de màxima acceptació. Jugant amb 

harmonies per crear els diferents ambients. Però sobretot el començament, 

me’l plantejava desde una estaticitat interior i dolorosa per després poder-ho 

obrir donant una sensació de dramatisme però sense grans vibratos, sempre 

desde d’un dolor contingut. Amb això ajuda molt l’entramat harmonic per donar 

aquest punt de relleu de les coses, amb depen quines peces utilitzes recursos 

més rítmics o d’altres coses, però aquí el que volia era donar una sensació de 

tres dimensions amb l’harmonia, però això ho aconseguiexes més fent el revés 

al començament, perquè vens d’on vens. Necessites tenir camí per 

desenvolupar. El que et fa arribar aquí és el referent que tu ets fas. 

Les frases et porten, i com deia Schonberg:<<el compositor es situa i es 

crea a si mateix un problemes que ha de resoldre>>. La realització dels teus 

propis problemes, quan més recursos tens, més capacitat de solucionar-los 

però també més capacitat de crear-ne de nous. Desde el punt de vista del 

concepte: que vull anar a explicar? El contingut de l’agnus dei, i tot i que no tinc 

formació religiosa, per mi te molt poques connotacions, ho porto al meu terreny 

i intento ser molt fidel a la interpretació que jo he triat en aquest moment, que 

és la d’ara i que potser d’aquí a dos mesos seria una diferent.  Amb el text fas 

el que vols, és un element més, un element de percussió, molt ric i has de fugir 

de voler-li trobar significats estranys. 

I la veu.... 

És una mezzo que tira avall. Jo tinc tendencia a anar avall més que 

amunt, potser perquè m’agrada més la veu greu que l’aguda. Amb l’agnus dei, 

potser per allò que deiem del dolor contingut...una veu més greu és 

inevitablement un estat mes de continència que una veu aguda que és més 

exterior, no sé. Hi ha moltes coses que son intuitives amb les que coincidim les 

persones i que no se li han de donar més explicació. Em considero una 

persona creativa, m’he de inventar algo perquè sinó m’asseco. Però penso que 

morirem de creativitat i que anem a sacralitzar-la...però si la vius de manera 

natural, doncs és el que és” 
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Deixem per un moment l’obra i parlem de la interpretació de la música 

anterior a nosaltres, de la búsqueda de instruments històrics, afinacions, 

tècniques... 

Està bé fer immersions a compositors i per tant, també en èpoques, però 

a mi em queda lluny, no puc posar-me a sobre una motxilla que realment no 

porto. La música, la visc d’una manera molt vivencial, em costa fer les coses 

cerebralment. Hi ha molta tècnica, he fet molts exercicis de contrapunt...he fet 

molts dits, he vocalitzat molt... però quan estic muntant una cosa, això hi és, 

perquè les hores de llapis i sobretot de goma hi són, però no en puc ser 

conscient perquè això em quarta molt la necessitat d’explicar. Jo uso la tècnica 

i sense adonar-me’n, i em sembla que aquestes versions historicistes passen 

pel cap, és impossible que passin per una altra banda, i a mi és una manera 

que no em serveix. No ho puc jutjar però jo no ho puc aplicar a mi mateixa. Jo 

he tocat molt Bach amb el piano i he sigut molt feliç. La sacralització de tot 

plegat em sembla una exageració. No pots reproduir-ho tot, ni les orelles de les 

persones que sentien allò en aquell moment. 
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6.2 Entrevista a David Sagastume 
 

 
 
 

                       

Entrevista a David Sagastume: contratenor, cel·lista.        

 

Coincideixo amb el David en una producció de la 

Missa en si menor de Johann Sebastian Bach. 

Compartim corda, trens i sopars. Li demano si podem 

tenir una xerrada sobre la seva veu, la veu de 

contratenor, de com ell l’entén i de les diferències que 

pot haver amb la veu greu d’una dona. Porta molts 

anys en la professió i m’agrada com ho viu, de manera 

natural: cantar és una part més de la seva vida. 

Intueixo que l’entrevista serà igual de fàcil i fluïda com 

va ser-ho amb la Mariona, i no m’equivoco. Aquesta 

vegada l’entrevista la fem a la mateixa habitació de l’hotel a Madrid, on farem 

l’últim concert, i parlem durant una bona estona de les veus, de la concepció 

que se’n té, dins un ambient proper, tallat per bromes, riures i anècdotes que 

inspiren un discurs d’allò més interessant. 

No se puede pensar en la voz de contratenor, es inútil pensar en la voz 

de contratenor, no existe, no es nada. En los conservatorios uno va a dar 

clases, pero luego no se puede examinar porque los exámenes son de 

soprano, contralto, barítono, tenor o bajo. Pero yo no voy a estudiar 

contratenor, yo voy a estudiar canto y creo que es así como hay que verlas. No 

es nada, no somos bichos raros, no tenemos una técnica diferente, la técnica 

es una, y lo que es bueno para una soprano es bueno para un contratenor, y lo 

que es bueno para un bajo es bueno para un contratenor también, pensar en la 

voz de contratenor es meramente mecánica, se puede definir a nivel de 

formantes de canto, pero eso hace diversas a las voces, no solo a los 
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contratenores. A mi me parece muy peligroso que se piense en la voz de 

contratenor, porqué lo que hay que hacer es pensar en la voz. 

Si parlem de la veu cantada pensant-la des d’un punt de vista natural,  

com una semblança amb la veu parlada, aleshores la veu de contratenor 

s’allunya de la manera natural de parlar? 

Sí, pero no, porque yo lo que hago es lo mismo una octava más arriba, 

yo cuando estudio lo estudio todo primero de barítono, todo, cada aria, lo 

estudio de barítono. Primero porque es menos cansado y porque mi cuerpo lo 

reconoce antes, y luego lo subo una octava. Siempre hay cambios, notas que 

requieren un tipo de apoyo que lo requieren de contra y no de barítono, pero 

también al contrario. Yo cuando tengo que cantar notas graves con mi voz de 

contra las canto de pecho, que para eso está. 

I el repertori del contratenor es queda en el Barroc? 

Ahora no. En el siglo.XX se ha vuelto a componer. En el siglo.XIX no hubo, 

porque no merece la pena que haya, porqué yo puedo cantar zarzuela pero 

igual no aporto nada. 

Com puc jo cantar un Agnus Dei sabent que segurament Bach l’havia 

escrit per una veu d’home? 

 Eso es lo de menos, eso no es importante, es una cuestión de gustos. 

No sé hasta qué punto sólo era un conflicto de Iglesia. Yo creo que la voz de 

contratenor daba algo que la voz femenina no daba, que era tesitura. No solo 

hacia arriba, también hacia abajo. Las grandes arias del barroco no son 

problema de tesitura para arriba sino para abajo, tienen notas muy graves y 

eso los castratti lo daban con una estabilidad en la voz.  

Plantejo el tema de les veus, de les tessitures, de les semblances entre 

contratenor i mezzo i de com encaixa això en un ambient “històric”... 

Contratenor es una técnica, y contralto es una tesitura. Un contratenor puede 

cantar de alto o de mezzo o de lo que sea. Yo no soy muy amigo de las 

subdivisiones, no sirven para nada, muchas veces es sólo cuestión de técnica. 
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Es posible que Bach pensara sus obras para una voz masculina usando 

el falsete, pero Bach también escribía sus obras para clave y con piano suenan 

de “puta madre”. Hablando de la música de Bach, Bach lleva todo al límite, y si 

hubiera podido ir un poco más allá, lo hubiera hecho. Si en la época de Bach el 

piano en vez de estar en pañales, si hubiera tenido un Stenway, hubiera 

compuesto para piano, y dentro de su estilo lo hubiera llevado a lo más lejos. Si 

yo estoy haciendo polifonía con mi voz de contratenor, normalmente tendría 

que cantar una primera voz, pero yo prefiero una voz de mujer en la primera 

voz y yo hacer la segunda, porque, si va a sonar mejor, para qué me voy a 

comer el tarro.  

Yo no sé hasta que punto Bach llegó a escuchar un Laudamus Te como 

el que oyó ayer, a ese nivel técnico y con una soprano y con el violín. No 

podemos saber que concepción tenia Bach de su obra, creo que todos 

recordamos la desilusión al escuchar la única grabación que hay de un castrati. 

Nunca sabemos si todos cantaban así, o si era muy mayor...o si cantó así toda 

su vida y ese era el estilo. Entonces, si Bach hubiera escuchado la misa de 

ayer, se hubiera muerto del gusto, nunca la pudo oír así. 

Todo el mundo tiene derecho a hacer lo quiera con la música. Creo que  

tenemos que intentar a acercarnos a lo que hacían, pero no por una cuestión 

de respeto, sino de bondad musica., Realmente se puede hacer con 

instrumentos modernos y suena bien, cualquier aria, pero hay un problema de 

equilibro que si lo tocas con instrumentos antiguos desaparece, porque todo 

funciona porque todo está sonando donde tiene que sonar.  

I aleshores, l’espai? Recreem instruments històrics però no un espai: 

Pero nosotros tenemos un público, y si los metes en una misa, los matas 

del aburrimiento, y nosotros nos debemos al público. También la Misa en si 

menor fue para Bach un ejercicio para unas oposiciones. ¿No es un poco raro 

que Bach compusiera una misa católica con un credo enorme? En el equilibro 

está la validez de todo eso. El problema es que yo marco mi equilibrio, él el 

suyo y tú el tuyo. ¿Eso es respetable? Sí, ¿Es criticable? También. 

Cuantos más conocimientos reales tengamos, más posibilidades 
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tenemos de defender nuestro equilibrio. A mi me gusta hacer polifonía con mi 

grupo, con una mujer arriba que tenga agudos, yo segunda voz... que me hace 

optar por esa decisión, que me gusta como suena, y ya.  

Parlem ara de per què es tria contractar a contratenors enlloc de 

contralts o mezzos. 

Por tradición, porque la música antigua europea toma sus fuentes, 

inevitablemente, de la única tradición que se conserva de música antigua, que 

es la tradición decimonónica inglesa. Porque hay algo de música alemana,, 

pero durante mucho tiempo la única práctica real de la música antigua es 

inglesa, la práctica real, del día a día. Y dentro de esa práctica, existe la figura 

del falsetista, y esa es la práctica que se enseña a toda Europa. 

 Elegir entre una mezzo i un contratenor? 

A mi me gusta que lo hagan bien, te lo digo en serio, y si lo hacen, me 

da igual. Quiero oír una buena línea de canto, quiero entender el texto, que 

este afinado y bien cantado, eso es todo. No tiene sentido que lo cante un 

contratenor si lo va a cantar mal simplemente por el hecho de que es un 

contratenor. No tiene sentido, yo lo que quiero es un resultado final. No tengo 

otro criterio. Yo soy chelista. Decido cantar de contra porque tengo mejor voz 

de contra que de barítono, mi tesitura de barítono no puede competir con otros, 

pero mi voz de contratenor sí que puede competir. Hay demasiados 

contratenores que cantan porque pueden cantar. A los contratenores se les 

exige menos por el hecho de ser contratenor, porque el pobre ya tiene 

suficiente con el hecho de ser contratenor., ¿como puede cantar de 

contratenor? Pero no se mira el instrumento.  

 Diferència entre mezzo i contratenor: 

Color solamente, yo creo que sí. Obviamente es una gran diferencia,¿ 

que me gusta más…? El historicismo no tiene límite, podríamos cantar solo 

Bach en Leipzig, tendríamos que redecorar la iglesia, vestirnos de época, no 

tiene límites ser historicista y tenemos que pararnos en algún sitio. Nos 

tenemos que adaptar a la realidad de ahora. Debemos empaparnos de la 

historia para usarla, pero no para ser unos esclavos de ella.  
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 Ens ho mirem al revés: què passa amb el Romanticisme i els 

contratenors? Poden cantar Mendelsshon? 

Sí que pueden, no lo hacen por tradición, por lo mismo, Carlos Mena 

tiene un disco de canciones de mezzo vascas de principio de nuestro siglo para 

mezzo. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, una novena de Beethoven, o 

un réquiem de Mozart, el contratenor suple una figura de contralto que casi no 

existe. 

 Contratenor es una voz que no existe, la gente no era contratenor hace 

300 años, no existe ese concepto, es un concepto moderno. Existen falsetistas. 

A un contratenor en Francia hace 300 años lo hubieran abucheado porque lo 

hubieran considerado un tenor que falsea. El contratenor recoge la voz de 

castrati, pero sin cortar nada, gracias a Dios! Recreamos esa voz, no es lo 

mismo, pero contratenor es un concepto moderno.   

O sigui que la gent que utilitza un contratenor per ser més fidel a la 

historia, tampoc ho estant sent perquè en aquella època no existien. 

Pero se sobrentiende que una voz de contratenor está más cerca de una 

voz de castrati, son todo sobreentendidos sobre entendidos. Creo que hay 

demasiada literatura en torno a las voces. 

 Entonces, la figura del contratenor vista sola para un tipo en concreto de 

música es por tradición? 

Creo que sí, vaya, ¡estoy seguro! Contratenor no existía, con lo cual 

ponernos a cantar es una apuesta, una apuesta que creo que funciona, que 

aporta cosas que no aporta una mujer, masculinidad por ejemplo. Lo bueno es 

que podemos elegir. 
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7. El repertori del concert 
 

� Pianto de la madonna , Giovanni Felice Sances  

 

Nascut a Roma el 1600 mort a Viena al 1679. Cantant i compositor Italià. 

Germà de Lorenzo Sances, també cantant. Fou nen soprano en el Collegio 

Germanico a Roma sota la direcció d’Ottavio Catalani.  

Sances es dedicà tant a la seva veu de tenor com a composar. L’any 

1636 treballava com a tenor a la capella de l’emperador Ferdinand II i també 

treballava per a la cort de Viena. Fou declarat mestre de capella al 1669, càrrec 

que va portar a terme fins la seva mort. Fou durant aquest servei a Viena que 

va estar molt actiu com a compositor de música sacra. 

La seva carrera té un paper molt important en el desenvolupament de la 

música secular italiana. Els seus treballs mostren un compositor de gran talent, 

algú que estava a la vanguarda de l’estil musical.  

El Pianto della Madonna, reproduïnt un momentt de l’Stabat Mater, 

significa un dels primers exemples d’un obstinat que fa tretracords descendents 

cromàtics, i mostra molts tipus de “clashes”, asimetries i frases que se solapen 

les unes amb les altres. Això es pot trobar a Monteverdi al Lamento della ninfa. 

Molta d’aquesta música sagrada era escrita per la demanda litúrgica de la cort 

d’Habsburg.34 

Ens trobem davant d’un lament de 10 minuts de durada, on el baix 

continu repeteix un motiu descendent i cromàtic de dos compassos que serà el 

motor durant tota l’obra amb excepció de les parts recitades. 

La línia de la veu mostra una perfecta relació entre música i text, on 

Sances utitilitza una gran gama de recursos vocals per dibuixar el text de la 

manera més acurada possible. Tot això en un registre que es mou entre el mi3 i 

el sol4.35 No serà fins al final de l’obra que trobarem per primera vegada una 

explosió rítmica i vocal que coincideix amb l’última paraula Amen, és com si 

                                                 
34http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24486?q=sances&search=quick&po
s=1&_start=1#firsthit  
35 Tot i que no podem saber amb exactitud el to de l’original. 
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l’autor hagués volgut condensar tota la càrrega emocional creada durant els 

aproximadament deu minuts que dura el lament en aquest mot, encarregat de 

donar l’aprovació: que així sigui. 

A grosso modo, l’estructura formal està composada per una alternança 

de  recitatiu i ària. Una estructura que fa pensar en l’estructura de la Cantata 

Italiana, la qual cosa no és estranya si tenim en compte que dos volums del 

1633 del mateix Sance’s Cantade foren crucials en els inicis del 

desenvolupament d’aquesta. 

 

Stabat Mater Estava la mare 
  

Stabat mater dolorosa Estava la mare dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa en la creu plorant 

Dum pendebat Filius de la que penjava el seu fill 
Cuius animam gementem La seva ànima plorosa 
Contristatam et dolentem trista i dolorida 

Pertransivit gladius fou traspassada per una espasa 
  

¡O queam tristis et afflicta Oh quant trista i afligida 
Fuit illa benedicta estigué aquella beneïda 
Mater unigeniti! Mare del Unigènit 

Quae moerebat et dolebat S’entristia i dolia 
et tremebat cum videbat i tremolaba quan veia 

Nati poenas incliti las penas del seu diví fill 
  

Quis est homo, qui non fleret Quin home no ploraria 
Christi Matrem si videret si veiés a la Mare de Crist 

In tanto supplittio? En tal atroç suplici? 
  

Quis non possit contristari ¿Qui no es consternaria 
Piam Matrem contemplari  al contemplar a la piadosa Mare 

Dolentem cum filio? Condolar-se amb el seu fill? 
  

Pro peccatis suae gentis Pels pecats de la seva gent 
Vidit Jesum in tormentis veié a Jesús en els turments 

Et flagellis subditum i als assots sotmès 
Vidit suum dulcem natum Veié al seu dolç fill 

Moriendo desolatum morint desolat 
Dum emisit spritum quan entregà el seu esperit 

  
Eja Mater fons amoris Ea, Mare, font de l’amor! 
Me sentire vim doloris Fes que senti la força del teu dolor 
Fac ut tecum lugeam perquè amb tu plori 

Fac ut ardeat cor meum Fes que cremi el meu cor 
In amando Christum Deum estimant a Crist Deu 

Ut sibi complaceam perquè així li agradi 
  

Sancta Mater istud agas Santa Mare fes això 
Cricifixi fige plagas marca’m les llagues del Crucificat 
Cordi meo valide en el meu cor profundament 
Tui nati vulnerari Del teu fill ple de ferides 

Tam dignati pro me pati que es va dignar a patir tant per mi 
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Poenas mecum divide reparteix les penes amb mi 
  

Fac me vere tecum flere Fes que plori amb tu de debò 
Cricifixo condolore i em condol amb el crucificat 
Donec ego vixero mentres jo vivia 

  
Juxta crucem tecum stare Estar junt a la creu amb tu 

Te libenter sociare amb gut, i associar-me 
In planctu desidero al teu plor desig 

  
Virgo virginum praeclara Verge de les verges, la més il.lustre 
Mihi iam non sis amara no sigui ja dura per mi 
Fac me tecum plangere fes que amb tu plori 

  
Fac ut portem Christi mortem Fes que porti la mort de Crist, 

Passionis eius sortem fes-me soci de la seva passió 
Et plagas recolere i que veneri les seves llàgrimes 

Fac me plagis vulnerari Fes que ferit amb les seves llàgrimes 
Cruce hac inebriari amb aquesta creu jo m’enbrigagui 

Ob amorem Filii per l’amor del teu Fill 
  

Inflammatus et accensus Inflamat i encès 
Per te Virgo, sim defensus per tu, Verge, defensem 

In die uidicii en el dia del Judici 
  

Quando corpus morietur Quan el meu cos mori 
Fac ut animae donetur fes que la meva ànima li concedeixo 

Paradisi Gloria la glòria del Paradís 
Amen Amen 

 
 
 
 
� Cantata Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust   Johann Sebastian Bach 

 

 Nascut a Eisenach el 21 de Març del 1685, mort a Leipzig el 28 de Juliol 

de 1750. 

La Cantata 170 la composà per el sisè diumenge després de la Trinitat, 

l’any 1726, amb text de Georg Christian Lehms. 

Aquesta és una de les dues úniques que conservem entorn a  aquest 

diumenge. Acostumava a emparellar dues cantates que emmarcaven el sermó. 

Fou doncs el 28 de Juliol del 1726 que Bach feu interpretar dues obres, una de 

les quals fou la cantata 170. 

La cantata està escrita per a una sola veu de contralt, que, tot i que no 

fou l’únic cas, no era la seva manera més habitual d’esciure. Té tres aries 

separades per recitatius, molt típic de la catanta Italiana. 
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A partir del juliol d’aquell any, Bach comença a composar de manera 

més recurrent per solista. 

Les tres cantates que té Bach per contralt tenen un punt en comú: el 

paper de l’orgue com a quelcom important dins la cantata, on hi té parts 

obligades en paper solista. 

 

 

  
Aria Ària 

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust El dolç i assossec descanç espiritual 
Dich kann man nicht bei Höllensünden no es troba en el pecat 

Wohl aber Himmelseintracht finden; sinó en l’harmonia celestial 
Du strärkst allein die schwache Brust Unicament Tu fortaleixes la meva fràgil voluntat, 

Drum sollen lauter Tugendgaben per això desitjo omplir el meu cor 
In meinem Herzen Wohnung haben de gràcies i virtuts 

Recitativo Recitatiu 
Die Welt, das Sündenhaus, El món, niu de pecadors 

Bricht nur in Höllenlieder aus només escolta les melodies del infern 
Und sucht durch Hass und Neid i a través de l’oïda i l’enveja 

Des Satans Bild an sich su tragen. Vol emular a Satanàs 
Ihr Mund ist voller Ottergift, La seva boca destila el verí de la serp 

Der oft die Unschuld tödlich trifft mortal per els inocents, 
Und will allein von Rache sagen Que unicament comporta venjança 

Gerechter Gott, wie weit Déu, quan lluny s’ha allunyat 
Ist doch der Mensh von dir entfernet l’home de Tu! 

Du liebst, jedoch sein Mund Tu l’estimes, 
Macht Fluch und Feindschaft kund però la seva boca només parla 

Und will den Nächsten nur mit Füssen 
treten d’odi i venjança per amb el seu germà 

Ach! Diese Schuld ist schwerlich zu 
verbeten Ai! Aquesta carga massa pesada! 

  
Aria Ària 

Wie jammern mich doch die werkehrten 
Herzen Quan sofreixo al veure aquests cors impius 

Die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein que Tu tant avorreixes, Déu meu! 
Ich zittre recht und fühle tausend 

Scmerzen, M’escandalitzo al comprovar que 

Wenn sie sich nur an Rach und Hass 
erfreun, unicament estan plens d’odi i venjança 

Gerechter Gott, was magst du doch 
gedenken Just Déu, què pensaràs 

Wenn sie allein mit rechten Satansränken al veure’ls riure’s descaradament 
Dein scharfes Strafgebot so frech 

verlacht del teu sever judici 

Ach! Ohne Zweifel hast du so gedacht Ai! Quant et doldran 
Wie jammern mich doch die werkehrten 

Herzen! Aquests cor descarriats! 

  
recitativo Recitatiu 

Wer sollte sich demnach Es possile viure 
Wohl hier zu leben wünscen en un món on reinen 

Wenn man nur Hass und Ungemach l’odi i la maldat 
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Vor seine Liebe sieht? Mentre que l’amor declina? 
Doch, weil ich auch den Feind però, Déu m’ordena 

Wie meinen besten Freund estimar al meu enemic 
Nach Gottes Vorschrift lieben soll, tant com al meu amic 

So flieht mein Herze Zorn und Groll He d’arrencar del meu cor la ira i el rencor 
Und wünscht allein bei Gott zu leben, i només albergar en ell a Déu 

Der selbst die Liebe heißt. el nom del qual és Amor. 
Ach, eintrachtvoller Geist, Ai! Esperit bondadós 

Wenn wird er dir doch nur sein 
Himmelszion geben? Quan podràs entrar en la celestial Sió? 

  
Aria Ària 

Mir ekelt mehr zu leben, No desitjo seguir viu. 
Drum nimm mich, Jesu, hin! Jesús, porta’m amb tu! 
Mir graut vor allen Sünden, tal quantitat de pecats em repugna, 

Laß mich dies Wohnhaus finden, per això et demano que em portis a la teva llar 
 

 

Una cantata plena de línies melòdiques llarguíssimes, quelcom que 

atribuïm al ja esmentat abans “tractament de la veu com si fos un instrument”. 

Bach aprofita el significat de les paraules per fer-ne una relació amb la 

música, de manera que és en la primera ària, on la paraula Ruh (descans) té 

sempre assignades notes llargues. Així com també canvis de mode depenent 

dels estat d’ànim que les paraules li provoquen, exemple d’això el trobem en la 

segona ària, on per els mots Rach und Hass (venjança i odi) utitliza invervals 

menors que seran substitutis immediatament per una vocalització de caràcter 

major, vinculada a la paraula erfreuen (alegrar-se). 

El mateix passarà en el quart recitatiu de la cantata, on la paraula flieht 

(fugir) serà transformada en tres temps d’agilitats ascendents. 

Pel que fa al registre, ens trobem davant d’una extensió que va desde el 

la2 fins al mi4, pràcticament exacte a l’Agnus Dei del mateix autor comentat 

anteriorment. Bach exprimeix tot el registre sense establir un niu estable en cap 

moment, explorant totes les possiblitats que aquest li dona i creant una obra 

gens fàcil d’abordar des de cap nivell. 
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� Invicti bellate, Antonio Vivaldi 

 

Nascut el 4 de Març del 1678 a Venècia, mort el 27 de Juliol del 1741 a 

Viena. 

En la música vocal de Vivaldi, trobem tanta producció en música 

religiosa com en música lírica. El motet religiós triat per aquest concert el 

trobem dins un recull de sis motets. Invicti bellate prové d’un manuscrit, 

mentres que altres motets d’aquest recull provenen de còpies anònimes. 

L’estructura del motet és tripartita: després d’un primer moviment, 

generalment Allegro, ve un recitatiu. El segon moviment i un alleluia brillant. 

La gran majoria dels motets són concebuts per a una veu de soprano, tot 

i que In furore i Invicti bellate són pensats (segons el pròleg de l’edició) per a 

una veu de mezzo.36 Òbviament, és impossible que aquesta afirmació sigui 

contemporànea a Vivaldi, ja que, tal i com hem tractat anteriorment, el terme 

mezzo no apareix fins a finals del segle XVIII. Potser quelcom més correcte 

seria afirmar que estan destinats a una veu amb un registre més greu que el de 

soprano. 

Els motets pensats per veu de soprano es creu que foren composats per 

als seus alumnes, les joves nenes del Pio Ospedale della Pietà de Venècia. Els 

motets escrits per a una veu més greu podrien haver estat inspirats, tot i que no 

executats, per la famosa Anna Girò (considerada pel New Grove com a 

mezzo), i també anomenada l’Anima del prete rosso, ja que fou durant més de 

vint anys alumna, intèrpret, assistent i secretària del compositor. D’ella se’n 

deia que era una cantant i un músic mediocre, però una bona actriu, cosa que 

fa dubtar de les seves capacitats per superar les dificultats tècniques d’aquests 

motets. 

Vocalment ens trobem amb un registre ampli, que va des del si2 fins al 

sol4, on la veu ha de demostrar una agilitat solvent tant en l’allegro del 

                                                 
36 A.Vivaldi. motetti a canto solo con stromenti . Deuxième volumen (Roger Blanchard). Le pupitre. 1968 
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començament, on Vivaldi utilitza la síl.laba tònica de mots com bellate per fer 

córrer la veu durant quinze compassos, com en el també allegro del final, 

protagonitzat per només per un mot, Alleluia, al qual li treu tot el suc possible a 

base de combinacions rítmiques, agilitat vocal i intensitats sonores.  

És en canvi en el recitativo on el compositor explora una escriptura més 

supeditada al text i on, depenent d’aquest, crea diferents ambients sonors.   

En el larghetto trobem un línia melòdica calmada i íntima, que repta a la 

veu a passar de les agilitats més virtuoses al fiato més estable per a aconseguir 

línies melòdiques llargues i intenses, amb un da capo que permet a l’intèrpret, 

posar-hi el seu gra de sorra a través d’improvisacions. 

 

(presto)  

Invicti  bellate intrat diem squalida nox . 

Extremam minat diem squalida nox. 

 

La nit aspra deixa entrar als invictes a la 

guerra al dia. La nit aspra amenaça al final del 

dia. 

(recitativo) 

Fortes estote in bello.  Nec difficilis est tiranni 

fuga. Vos caelestis invitat tubae clangor ad 

arma. Ecce adorata crucis vexilla .  Summus 

omnipotens dat signa ductor. Sub tanto duce 

certa vestra victoria.  Certo triumpho vestro et 

vestra gloria. 

 

Estigueu forts en la batalla. No és difícil la 

fugida del tirà. El clam de les trompetes us 

convida des del cel a les armes. Heus aquí 

l’estendard adorat de la creu. Som 

totpoderosos per la guia d’aquest signe. Sota 

aquest cap nostra victòria és veritable. 

Veritable vostre triomf i veritable la vostra 

glòria. 

(Larghetto) 

Dux aeterne Jesu care. Si per te gaudet 

certare Da vigorem cordi meo. 

Et accensum sacro ardore. Et defensum almo 

amore Noceat hosti invicte reo. 

 

Estimat Jesus, guia etern. Si per tu l’alegria 

és certa, dóna força al meu cor. I augmenta 

l’ardor sagrat. I defensa amb ardor l’amor 

perquè no sigui malmès i surti invicte dels que 

l’acusen.  

 

 



 

 54 

� Agnus Dei. Petite Messe solennelle , Gioachino Rossini 

 

 Nascut el 29 de Febrer de 1792 a Pesaro i mort el 13 de Novembre de 

1868 a Passy. 

 Conegut com un dels grans compositors d’òperes de la història de la 

música. Utilitza la seva característica manera d’escriure per fer-ne una missa 

amb una sonoritat que no deixa lloc a la indiferència. 

 Escrita en la última etapa d’un Rossini ja retirat, la Petite Messe 

solennelle fou composada per la comtessa Louise Pillet-Will i estrenada a la 

consagració de la seva capella privada el 14 de març de 1864.  

 Està originàriament escrita per dos pianos i harmonium, i així és com 

s’executa la majoria de les vegades. Tot i això, Rossini en feu l’orquestració un 

temps després per por a que algú altre ho acabés fent per ell. 

 La missa tocada en la seva forma original però, té molta més força i 

respecte més les possiblitats de les veus.37 

 

� Agnus Dei,  Mariona Vila 

 

 Neix a Barcelona, on cursa els seus estudis musicals al Conservatori 

Superior Municipal de Música. 

Ha obtingut nombrosos premis de composició i té enregistrades i 

publicades obres vocals, instrumentals i un gran nombre de material pedagògic, 

així com articles en revistes especialitzades. 

En el camp de la composició, ha realitzat nombrosos encàrrecs per a 

solistes, grups de cambra, discogràfiques, productores, editorials, entitats 

culturals i institucions. 

Ha composat un gran material de música per a infants, música per a 

cinema i música escènica. 

                                                 
37 Per a més informació llegir l’apartat 4.3 
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  Ha dut a terme una intensa activitat docent en les especialitats de piano i 

música de cambra en diversos centres de Barcelona i actualment i des de l'any 

1989 és directora de l'Escola de Música del Palau (Barcelona).  

Ens trobem davant un Agnus Dei contemporani als nostres dies escrit 

per a piano i veu fruit d’un encàrrec entre el gener i març del 2010. 

L’obra té un registre exacte al de Invicti Bellate, però el tractament que fa 

de la veu no té res a veure. L’exploració de motius melòdics amb els mots 

Agnus Dei, de no més de dos compassos marquen un lament constant en una 

obra on el dolor és expressat de manera continguda i desde una calma 

constant.38 

 

                                                 
38 Per a més informació llegir apartat 4.3 i 6.1. 
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8. Conclusions 
 

Es fa difícil escriure les conclusions sobre un treball en el qual hi ha tant 

temps de dedicació darrera, tenint la sensació, a més, que encara em queda 

molta feina per fer. Tot i això, intentaré plasmar les idees finals que han acabat 

resultant d’aquest procés. 

            Sóc conscient que el resultat ha estat un treball molt subjectiu, però jo 

no el puc entendre des d’un punt de vista que no sigui aquest, perquè parlar de 

la veu o de l’objectiu de la música ens condueix directament a sensacions, 

sensacions que no podem controlar i que són úniques en cadascú i que, per 

tant, s’han d’abordar de manera personal. 

Hem parlat de la veu de la mezzo, de com aquesta ha estat vetada per 

questions de gènere i de les conseqüències que això ha tingut en el repertori 

d’abans del segle XIX. Em sembla de gran valor conèixer la història i la praxis 

de l’època i utlitizar-ho com una eina per formar la nostra pròpia visió, però no 

n’hem de ser uns esclaus. No podem viure en el passat si la nostra realitat és la 

d’avui. La meva aposta és que ens veiem amb la llibertat d’utilitzar els recursos 

d’avui per adaptar el passat a les nostres pròpies circumstàncies, construïnt 

d’aquesta manerala versió de l’ara. Aquesta visió ha estat, segurament, la que 

m’ha possibilitat desenvolupar-me musicalment com a músic d’església a la 

Catedral de Barcelona, la qual ha decidit utilitzar veus femenines ja no només 

en el cor, sinó també en les figures dels Xantres, naixent així una nova paraula: 

Xantresa.  

Quan vaig començar a investigar el que el mot mezzo significava, vaig 

descobrir la poca antiguitat que aquest té dins la història de la música, i se’m 

van obrir un munt de dubtes entorn al que aquesta veu podia significar en un 

període en el que la terminologia no existía. Les conclusions a les que he 

arribat fins ara vinculen la veu actual de mezzo a la veu denominada soprano 

dels segles anteriors al XIX, cosa gens estranya si tenim en compte que la 

majoria de música religiosa d’aleshores pot ser executada avui en dia per una 

veu de mezzo. 
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Aquest fet ens condueix a parlar de les característiques vocals de la veu 

de mezzosoprano. Després de llegir diverses visions entorn al que s’entén per 

veu de mezzo, arribem a la conclusió que les generalitzacions entorn als tipus 

de veu es fan per unes necessitats específiques, que no són necessàries per a 

un cantant durant la seva formació. S’ha de treballar cada veu i explorar-la per 

treure’n les seves màximes possiblitats i trobar-li un repertori adequat, que 

sorgirà de l’exploració de l’nstrument i no dels cànons marcats per les 

enciclopèdies. 

Un altre tema important en aquest treball ha estat la visió de la música 

religiosa en els diferents contexts on viu. Aquesta qüestió m’ha tret moltes 

estones de reflexió, de lectures i de canvis d’opinió. Finalment, i tot i que no tinc 

la certesa de que demà no pensi una cosa diferent, crec en la música religiosa 

com qualsevol altra tipus música, amb unes característiques que la fan estar 

dins d’aquest gènere concret, però que serà la persona que n’estableixi un 

contacte, ja sigui com a intèrpret, compositor o oient, la que en marcarà el seu 

veritable significat. 

Sóc una músic d’església no practicant de la religió a la qual serveixo. 

Però no per això tinc la sensació de disfrutar menys la música que faig. Perquè 

la simpatia que em provoca aquesta música, per a mi no té res a veure amb la 

religió, sinó amb la possibilitat d’expressar-me musicalment amb un llenguatge 

amb el que empatitzo de manera natural. Al cap i a la fi, no fa el mateix la 

publicitat? Utitlizar músiques i canviar-ne el significat original.  

En el fons, és el context el que dóna religiositat a la música, i no pas la 

música per ella mateixa. Sense anar més lluny, hi ha moltes melodies populars 

en les que s’hi ha posat un text religiós i s’han utilitzat durant les celebracions. 

És això música religiosa? I tant, per la gent que la utilitza amb aquesta finalitat! 

I això ens remet a l’eterna discussió sobre l’autoria de l’obra d’art. Crec 

rotundament que l’obra només pertany a la persona que l’està manipulant i en 

el moment en que l’està manipulant. Aquesta idea, per altra banda, nodreix  

l’obra d’una riquesa i creixement que ens fa veure molt positivament els infinits 

autors que n’arribarà a tenir. 
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