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Aquest projecte final  proposa un recorregut per l'evolució dels estudis per a 

piano des de la segona meitat del segle VXIII fins a l'inici del segle XX.  

El treball està format per tres capítols de recerca històrica i un d'anàlisi de les 

obres  del  recital  que  acompanya  la  part  escrita.  Aquestes  peces han  estat 

analitzades a partir dels coneixements adquirits en la recerca. Per tant, a través 

del treball escrit es contextualitza i justifica la selecció de les obres del concert.

Este proyecto final propone un recorrido por la evolución de los estudios para 

piano desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. 

El trabajo está compuesto por tres capítulos de investigación histórica y uno de 

análisis de las obras del recital que acompaña la parte escrita. Estas piezas 

han  sido  analizadas  partiendo  de  los  conocimientos  adquiridos  en  la 

investigación.  Por  lo  tanto,  a  través  del  trabajo  escrito  se  contextualiza  y 

justifica la selección de las obras del concierto. 

This final  project  offers a journey  through the evolution of  the piano studies 

from the second half of the 18th century to early the 20th century.  

Its content is constructed under three chapters of historical research and one 

chapter of analysis of the works of the recital which goes with the written part. 

These pieces have  been analyzed  from the  knowledge acquired  during  the 

research.  So, the  written  work  contextualizes  and justifies  the  concert  work 

selection.
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PREFACI

El treball que presento a continuació tracta l'evolució dels estudis per a piano, 

des dels orígens de la invenció del pianoforte i de la composició dels primers 

estudis  per  a  aquest  instrument  al  segle  XVIII,  passant  per  l'aparició  dels 

estudis que sobrepassen la seva condició d'exercicis de pràctica i són grans 

obres mestres al segle XIX, fins als nous llenguatges i tècniques compositives 

del segle XX.

La paraula "estudi"  deriva del  llatí  studium  que pot ser  traduït  com a zel  o 

interès ardent i  actiu a favor d'una persona, d'una idea o d'una causa.1 Així 

doncs, un estudi és allò que precedeix l'acció final; és l'interès en favor d'una 

idea, d'una pràctica i, per què no, en favor d'una execució musical.

En el món de la pintura, un estudi és un dibuix realitzat com a preparació d'una 

obra final o com a “nota visual”. En alguns casos, un estudi pot arribar a tenir 

un impacte més gran que l'obra d'art  que precedeix,  ja que l'artista hi  està 

experimentant  i  desenvolupant  noves idees mentre explora el  tema.  De fet, 

l'emoció al descobriment de quelcom nou dóna molta vitalitat a l'estudi i aporta 

una  informació  molt  valuosa  a  l'espectador,  que  vol  compartir  amb  l'artista 

aquest descobriment i que el vol entendre. En aquest sentit, les notes escrites 

al costat de les imatges afegeixen informació de l'estudi i de la futura obra d'art. 

Es pot crear fàcilment un paral·lelisme entre aquest tipus d'estudi en la pintura i 

l'estudi en la música, entès com a composició musical. 

L'estudi,  en  termes  musicals,  és  una  peça  que  treballa  certes  dificultats 

tècniques i interpretatives en favor de facilitar el camí per a poder interpretar 

una obra més gran. Així doncs, en aquest sentit, la funció dels estudis en el 

món de la pintura i en el de la música és semblant, ja que ambdós serveixen a 

una fi més gran.

En el cas de la pintura, però, l'estudi està directament relacionat amb l'obra 

1 Gran Larousse Català, Volum 4, Editorial Planeta, Barcelona, 1990, pàg. 1984.
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posterior  a la que serveix,  i  en el  cas de la música no és exactament així; 

l'”esbós”  musical  ens  permet  dominar  un  llenguatge  i  unes  habilitats  que 

aplicarem a les obres que interpretarem a posteriori; en aquest sentit, doncs, 

l'estudi no serveix d'eina per l'espectador, per tal d'entendre millor l'obra final, 

sinó que tan sols està en favor de la tècnica i la musicalitat de l'intèrpret.

La similitud més interessant, pel que fa a aquest projecte, entre els estudis de 

pintura i els estudis que es plantegen en aquest treball  és el fet que en un 

determinat moment de la història, tant uns com els altres es desprenen del seu 

vassallatge amb una “fi més gran” i es manifesten com a obres independents. 

En el  cas  de  la  pintura,  els  estudis  van inspirar  als  inicis  del  segle  XX,  el 

naixement de l'art conceptual, on el procés creatiu en si mateix es convertirà en 

el tema de l'obra. Els estudis per a piano també s'emanciparan del seu objectiu 

inicial. Com veurem durant aquest treball, el procés d'independència d'aquestes 

peces començarà amb l'aparició d'estudis que no es limitaran a ser exercicis 

tècnics  en  forma de composicions,  sinó  que buscaran un desenvolupament 

interpretatiu, que continuarà amb la composició dels primers estudis concebuts 

per al format de concert. Però la història no s'acaba aquí; el ressorgiment, en 

ple segle XIX, dels estudis com a obres absolutament independents incentivarà 

la  creació  d'un nou gènere compositiu  que tindrà la  seva continuïtat  durant 

segle XX.

Tot i aquesta aparença de continuïtat, l'evolució dels estudis no segueix una 

cronologia  clara.  Com  passa  amb  totes  les  evolucions,  costa  distingir  les 

fronteres  entre  les  diferents  conceptualitats  compositives.  Així  doncs,  en  el 

moment  que apareixen  els  estudis  com a  obra  de  concert,  als  inicis  de  la 

dècada de 1830, no desapareixen els estudis com a eines de taller. Per això és 

impossible dir fins quan es van escriure els estudis de taller, i a partir de quan 

es  van  compondre  els  estudis  del  gran  repertori,  ja  que  ambdós  tipus  van 

conviure fins ben entrat el segle XX.

Cal distingir, des de bon principi, les diferents estètiques o tipus d'estudis que 
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s'aniran manifestant durant el treball. Partint d'una estructuració personal, en 

primer lloc tenim els estudis en el seu origen, altrament anomenats, exercicis; 

es tracta de petits motius o cèl·lules melòdiques que s'utilitzaran de manera 

repetitiva i en diferents tonalitats, amb l'objectiu de millorar i depurar la tècnica 

de  l'instrument.  És  el  cas  dels  “Préludes et  Exercices”  de Clementi,  els  60 

exercicis de “Le Piano virtuose” de Hannon, els 51 exercicis de Brahms, els 

exercicis diaris de Dohnányi, entre molts altres. 

En segon lloc  hi  han els  estudis  de taller;  aquests  són exercicis  extensos, 

incorporats  i  desenvolupats  dintre  d'una  estructura  harmònicoformal  més 

complexa que la del seu origen d'exercici.  L'exemple obligat són els estudis 

“Gradus ad Parnassum” de Clementi, però podríem citar-ne d'altres, com els 

estudis de Cramer, els de Czerny, etc. 

En tercer lloc hi ha els estudis que pretenen treballar tant aspectes tècnics com 

aspectes interpretatius, tals com el caràcter i les imatges que evoca la música. 

En aquest grup hi incloc els estudis de caràcter, els estudis programàtics, els 

estudis pictòrics, etc. Aquest conjunt forma part dels estudis de taller, però no 

treballa tan sols dificultats tècniques com els del primer conjunt mencionat, sinó 

que desenvolupen la qualitat musical de l'estudiant. Com a exemple:  “études 

caractéristiques” Op.  70  de  Cramer,  els  estudis  de  caràcter  Op.  95  de 

Moscheles, els “Étude-Poésies” Op. 53 de Haberbier, els estudis de concert de 

Liszt, els Etudes-Tableaux de Rachmaninoff, etc., etc., etc. 

Un  altre  gènere,  el  quart,  que  viu  a  cavall  entre  els  estudis-exercicis  i  els 

estudis “interpretatius” són els estudis creats com a exercici, però que, degut a 

la seva brillant qualitat musical i  formal, sobrepassen la barrera d'estudis de 

“taller”,  per treballar  a casa, i  arriben a formar part  del  repertori  de concert. 

L'exemple més clar són els estudis Op. 10 i Op. 25 de Chopin, però també 

formen part d'aquest grup els “Estudis Transcendentals” i els “Grans estudis de 

Paganini” de Liszt. 

El  cinquè i  últim gènere, el  que s'allunya més de l'origen dels estudis,  està 
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format per les partitures que han estat composades com a obra de concert, i 

que utilitzen la forma “estudi” com a recurs compositiu. Aquí hi incloc els estudis 

de concert Op. 10 de Schumann, els estudis de concert Op. 111 de Moscheles, 

els estudis de concert de Liszt i els grans Estudis Simfònics de Schumann.

Els Estudis Simfònics de Schumann i  la necessitat  personal  d'aprofundir  en 

certs aspectes de la tècnica pianística ens van fer, tant a en Vladik com a mi, 

decantar-nos per l'elecció del tema d'aquest projecte. L'objectiu del treball és 

aprofundir en el coneixement de l'evolució dels estudis per a piano, entre la 

segona meitat del segle XVIII i els inicis del segle XX, per tal de contextualitzar i 

justificar la selecció de peces del concert que acompanya el treball escrit.

Aquest treball forma part de l'assignatura de Projecte final de l'Escola Superior 

de Música de Catalunya; és la cloenda, junt amb el recital que l'acompanya, del 

Grau  en  Música  en  l’especialitat  d’Interpretació  de  la  Música  Clàssica  i 

Contemporània en la modalitat de piano.

Tot i la meva voluntat d'acotar l'extensió que abasta el projecte, sóc conscient 

del risc que he corregut en escollir un tema tan ampli. El perill de caure en la 

superficialitat  m'ha obligat a citar  contínuament cada una de les dades que 

afegia al cos del treball, per tal d'oferir al lector la possibilitat d'ampliar els seus 

coneixements en les matèries que desenvolupo breument. Cal dir, però, que 

sóc conscient que aquest projecte no és un final, sinó que és el punt de partida 

per a un treball més exhaustiu.

El projecte que presento a continuació està dividit en quatre capítols. Els tres 

primers  tracten  la  història  de  la  composició  d'estudis  a  partir  dels  seus 

protagonistes, els compositors. Així doncs, el primer capítol està basat en els 

compositors que van escriure estudis com a exercicis tècnics i el segon parla 

dels  compositors  més  importants  que  van  escriure  estudis  aptes  per  als 

concerts.  D'aquests  dos  capítols  cal  destacar  que  no  són  correlatius  en  el 

temps, sinó que ocorren en una mateixa etapa històrica. Això no passa amb el 

tercer, que parla de la continuïtat que van tenir totes les línies compositives 
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encetades, des de finals del segle XIX fins als inicis del XX. Per últim, el quart 

capítol  està format per l'anàlisi  de les obres que interpreto en el  recital  que 

acompanya el treball escrit.
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1. ESTUDIS DE TALLER

1.1. ANTECEDENTS

La història dels estudis es remunta molt més enllà de l'aparició del pianoforte. 

De fet, la forma primària en que es manifesta aquesta forma musical és a les 

tabulatures  de  Oswald  Holtzach de  l'any  1515,  reunides  sota  el  títol 

“Lauffwerck, mit beiden Händenzu bruchen” (“Passatges ràpids, per ser usats 

amb  les  dues  mans”)  i  les  de  Leonhard  Kleber (1495-1556)  del  1520. 

Ambdues contenen passatges seqüencials de semicorxeres a mode d'exercicis 

tècnics.2

A finals  del  segle  següent,  el  XVII,  els  exercicis  els  trobem representats  a 

través de  les  “tocattas”  d'Alessandro  Scarlatti (1660-1725)  i  Bernardo 
Pasquini (1637-1710).  Aquestes  peces  estan  formades  per  passatges 

tècnicament  difícils  i  molt  estereotipats  a  l'època  que  passen  per  diverses 

progressions harmòniques; estan escrits sobre una forma més dilatada que els 

exercicis d'origen.

Una de les obres més famoses escrites amb un objectiu didàctic, i que encara 

ara utilitzem a les aules de piano, són les “Invencions i Simfonies” de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), escrites al 1723. Pocs anys després, el 1731, 

trobem una publicació  molt  interessant  de  Francesco Durante (1684-1755) 

titulada  “6 Sonate per cembalo divisi  in studii  e divertimenti”3,  que conté sis 

sonates formades per un estudi, que és una peça de dificultat molt pronunciada 

a l'estil de Tocatta, i un divertiment escrit a l'estil galant.4 Al 1738, a Portugal, el 

compositor  Domenico  Scarlatti  (1685-1757),  fill  del  ja  citat  Alessandro,  va 

presentar en societat els “Essercizi per Gravicembalo”,  un recull de 30 peces 

tècnicament  difícils,  entre  les que hi  va  incloure  sonates,  fugues i  exercicis 

tècnics.5 Aquestes sonates, juntament amb les que va presentar després, es 

2 Apel, W.: Harvard Dictionary of Music, Harvard University Press, Cambridge, 1944, pàg. 300.
3 Gillespie, J.: Five centuries of Keyboard music, Dover publications, New York, 1972, Pàg 73.
4 Apel, W.: Op. cit., Pàg. 300.
5 Kirkpatrick, R.: Domenico Scarlatti, Princeton University Press, Princeton, 1983, pàg. 137.
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convertiran en peces veritablement importants per al repertori de piano ja que, 

durant el segle XX, s'han anat afegint en el cànon de repertori de concert i del 

cànon didàctic d'estudis per a aquest instrument.

1.2 LA INVENCIÓ DEL PIANOFORTE I ELS PRIMERS TRACTATS

El  pianoforte  va  aparèixer  a  Florència  al  voltant  del  1700  de  la  mà  del 

constructor  de  clavicèmbals  Bartolomeo  Cristofori (1655-1731).  El  nom 

original  de  l'instrument  procedeix  de  la  seva  característica  més  important: 

Gravicembalo col piano, e forte.6

Fins  aquell  moment,  els  instruments  de  tecla  que  predominaven  en  el 

panorama  musical  es  podien  dividir  en  tres  grans  famílies.  Els  de  corda 

pinçada, on hi trobem, el virginal, l'espineta i el clavicèmbal, el més popular en 

aquest grup; els de corda percudida, on hi trobem el clavicordi, instrument de 

gran expressivitat degut a la possibilitat de variar, no només l'atac i la dinàmica 

del so, sinó l'afinació de la nota durant la seva duració amb el  vibrato; i  els 

instruments  de  vent,  on  hi  trobem  l'indestronable  orgue,  l'instrument  més 

característic  de  la  cultura  eclesiàstica  i,  per  això  mateix,  posseïdor  d'una 

tradició molt sòlida. El pianoforte va aparèixer com un instrument revolucionari 

perquè reunia  la  característica  expressiva  de la  dinàmica  del  clavicordi  i  la 

potència sonora del clavicèmbal.

1.2.1 Carl Philip Emmanuel Bach

L'obra teòrica per a instruments de tecla que va influenciar amb més força els 

primers mètodes per a pianoforte, i per tant els primers estudis per a aquest 

instrument,  va  ser  el  “Versuch  über  die  wahre  Art  das  Clavier  zu  spielen”, 

“Assaig sobre el vertader art de tocar els instruments de tecla”, de Carl Philip 

6 Powers, W.: "The Piano: The Pianofortes of Bartolomeo Cristofori (1655–1731)". A: Heilbrunn 
Timeline of Art History. [document en línia]. The Metropolitan Museum of Art, New York, octubre 
2003 [consulta: abril 2010]. Disponible a: 
<http://www.metmuseum.org/toah/hd/cris/hd_cris.htm>
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Emmanuel Bach (1714-1788). Aquest assaig, presentat a la cort de Frederic II, 

va ser la base per als mètodes de Muzzio Clementi i Johann Baptist Cramer. Va 

ser publicat a Berlín en dues parts; la primera al 1753 i la segona al 1762. Amb 

aquesta  publicació,  C.  Ph.  E.  Bach  es  va  situar  com  un  dels  teòrics 

capdavanters dels instruments de tecla a Europa. Però no va destacar només 

en aquest camp, també va ser un reputat instrumentista.7

Segons  Luca Chiantore, la importància del  “Versuch über die wahre Art das 

Clavier  zu  spielen”  rau  en  que  és  el  primer  text  teòric  que  considera  les 

característiques del nou instrument, el pianoforte.8 De cara al futurs intèrprets 

del romanticisme, aquest assaig aporta idees que fan aparèixer el que serà la 

figura del solista modern; defensa la importància que té el fet que els intèrprets 

s'emocionin i transmetin a l'oient la sensibilitat de l'obra, encara que per això 

hagin de gesticular de manera espontània.9 

1.2.2 Gradus al Gradus

Durant la segona meitat del segle XVIII, el pianoforte va anar guanyant terreny 

a la popularitat  del  clavicèmbal i  el  clavicordi,  encara que fins ben entrat  el 

segle XIX aquests van seguir sent molt populars, sobretot lluny de les capitals. 

És per això que van trigar tant a aparèixer els primers tractats específics per a 

la  tècnica  del  nou  instrument.  Abans  de  la  publicació  del  famós  conjunt 

d'estudis  “Gradus ad Parnassum” de  Muzio Clementi, van aparèixer mètodes 

com els  de  Johann Peter  Milchmeyer (1750-1813),  Jan Ladislav Dussek 
(1761-1812), Ignaz Pleyel (1757-1831), que van marcar un acostament al de 

Clementi i que mostren la necessitat d'una nova escriptura plantejada a partir 

de  les  demandes  del  nou  instrument  i,  per  tant,  de  la  nova  tècnica.  Per 

exemple, el mètode de Milchmeyer  "Die wahre Art das Pianoforte zu spielen", 

7 Carl Philip es va guanyar el respecte, el prestigi i la fama com a intèrpret quan Frederic II de 
Prússia, per a qui ja estava al servei, va ascendir al tron l'any 1940; així doncs, el fill de Bach 
va entrar a formar part de la cort reial.
8 Chiantore, L.: Historia de la tècnica pianística, Alianza Música, Madrid, 2004, p. 84.
9 Bach, C. P. E.: Essay on the true art of playing keyboard instruments, W. W. Norton & 
Company, New York, 1949. pp. 152-153 
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“El vertader art de tocar el Pianoforte” (1797)10 parla de la utilització del canell i 

planteja innovacions tan increïbles com la pràctica dels  glissandos de notes 

dobles. Jan  Ladislav  Dussek  (1761-1812)  i  Ignaz  Pleyel  (1757-1831)  van 

col·laborar  en l'elaboració  d'un  tractat  conjunt:  “Méthode pour  le  pianoforte” 

publicat l'any 1797 a Paris.11 Hi plantegen exercicis molt pràctics i alhora més 

detallistes  que  els  seus  contemporanis.  Una  aportació  interessant  és  que 

proposen estudiar utilitzant  crescendos i  diminuendos, seguint les possibilitats 

tècniques i expressives del pianoforte. Es tracten doncs de petits estudis sobre 

cinc notes, dedicats a treballar, cadascun, un problema tècnic diferent. Alguns 

d'aquests  exercicis  són  semblants  als  del  “Gradus  ad  Parnassum”.12 Això 

mostra  la  forta  influència  que el  mètode Dussek i  Pleyel  va  tenir  sobre  els 

estudis de Clementi. 

1.3 GRADUS AD PARNASSUM

Muzio Clementi (1752-1832) va ser el  primer compositor a escriure estudis 

específicament per a pianoforte: els Préludes et Exercices, de l'any 1790. Però 

l'obra que el convertirà en un dels principals compositors d'estudis la publica en 

tres  volums,  l'any  1817,  el  1819  i  el  1827  i  s'anomena:  “Gradus  ad 

Parnassum”13 Op. 44. La importància d'aquestes composicions rau en el fet que 

estan escrites per a pianistes que vulguin abordar tots els aspectes tècnics i 

musicals per arribar a ser instrumentistes d'alt nivell. Hi trobem tant exercicis 

per la independència dels dits com per la nova utilització del canell i del pes, a 

part de peces que resulten de gran interès musical degut a la seva densitat 

10 Milchmeyer, J. P.: Die wahre Art das Pianoforte zu spielen, Beym Verfasser, 1797.
11 Pleyel, I., Dussek, J. L.: “Méthode pour le pianoforte” A: Roudet, J. (ed.): Méthodes & Traités 
7, Série I, France 1600-1800, Méthodes et leçons pour piano-forte ou clavecin Volume II, J. M. 
Fuzeau, ISMN: M-2306-5804-1, pàg. 5.
12 Per exemple: el primer exercici de repetició de notes del “gradus ad parnassum” utilitza el 
mateix patró tècnic que els “Exercices à faire, en soutenant les Notes” del mètode de Pleyel i 
Dussek. Ídem, pàg. 23.
13 Gradus ad Parnassum es pot traduir per Escala al Parnàs. El Parnàs va ser el nom utilitzat 
per referir-se a la part més elevada d'una serralada que hi havia al centre de Grècia, a pocs 
quilòmetres al nord de Delphi. En la mitologia grega aquesta muntanya estava consagrada a 
Apol·lo i les nou musses, les deïtats inspiradores de les arts.
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polifònica i harmònica.

1.3.1 Clementi i Haydn

Fins i  tot  Joseph Haydn (1732-1809) no es va mostrar indiferent davant el 

pianisme de Clementi. Va ser durant la seva estada a Londres que es va veure 

atret  per  la  manera  de  tocar,  plena d'espectaculars  virtuosismes,  d'aquest  i 

d'altres pianistes de la ciutat, com Dussek o com Cramer i Hummel, alumnes 

del  mateix Clementi.  Estar en contacte amb aquest  ambient pianístic va fer 

evolucionar l'escriptura de Haydn cap a un nou estil, plasmat en les últimes cinc 

sonates, la Fantasia en Do major i les variacions en Fa menor, obres escrites a 

partir de 1788. 

1.3.2 El Gradus

Segons Luca Chiantore, Clementi va tenir una brillant carrera com a pianista, 

innovant  en  la  manera  d'acostar-se  a  l'instrument  i  interpretant  una  gran 

quantitat  de  repertori  al  llarg  de  la  seva  vida.14 És  per  això  que  tenia  la 

consciència de crear un mètode que pogués ser usat per a pianistes amb un 

nivell  alt.  “Gradus  ad  Parnassum” proposa  millores  respecte  els  seus 

contemporanis: a nivell compositiu, Clementi buscava no tan sols la practicitat 

dels exercicis sinó també l'existència d'una qualitat  musical  alta.  Volia  crear 

estudis on la importància de la densitat i substància musical fos prou present 

per  no  obviar-la. Podem  comprovar  aquesta  característica  observant,  per 

exemple,  la  importància  que  el  compositor  dóna  a  la  polifonia  i  al 

desenvolupament  harmònic;  aquesta  filosofia  compositiva  d'estudis  és  molt 

positiva  per  l'alumne  que  els  practica  ja  que  a  l'hora  de  treballar  la  part 

mecànica de l'execució, indaga en harmonies interessants i  aprèn a escoltar 

diferents  veus al  mateix  temps.  Aquest  element  polifònic  en  el  “Gradus  ad 

Parnassum” crea  una  manera  diferent  de  tocar  el  pianoforte.  Si  apareixen 

diverses veus, necessitarem un toc diferent per a cada una d'aquestes i, per 

tant, treballarem aspectes més profunds de la independència de dits. A part, 

14 Ídem, pàg. 143.
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necessitarem mantenir  una atenció constant  per  escoltar  tota la  factura. Un 

exemple del que acabo d'exposar seria l'estudi núm. 5 del volum 1:

Clementi, estudi número 5, “Gradus ad Parnassum”15

Primer de tot, cal ressaltar la indicació de tempo de l'exemple, on Clementi ens 

demana “con espressione”. Això ja ens fa veure que l'estudi pretén treballar tant 

aspectes  dirigits a la part interpretativa com a la part purament tècnica. Com 

deia abans,  en aquest  i  molts  altres estudis del  Gradus,  Clementi  utilitza la 

polifonia com a recurs compositiu.  L'exemple mostrat  no n'és una excepció, 

doncs està format per tres veus que tenen una gran lògica independent: les 

dues veus de la mà esquerra,  que donen la base harmònica,  i  la  veu més 

ornamental de la mà dreta. En certs passatges d'aquesta peça, les dues mans 

s'intercanvien els papers per equilibrar el treball tècnic i polifònic. 

El nou apropament de Clementi a la tècnica del pianoforte es reflecteix en la 

manera com va escriure els estudis, ja que utilitza textures molt connectades a 

gestos, que demanen de l'intèrpret una major utilització conscient del pes i del 

braç. L'estudi núm. 27 és un bon exemple d'utilització conscient del gest. És un 

estudi impossible de tocar si utilitzem tan sols una tècnica digital ja que hi ha 

passatges en que la distància entre una nota i la següent és molt superior a 

l'octava, i la mà sense el moviment conscient del canell i sense la utilització del 

gest, no hi arriba:

15 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.

16

http://www.imslp.org/


del taller al gran repertori de concert

Clementi-Tausig, estudi número 27, “Gradus ad Parnassum”16

Clementi va ser un pedagog entregat, com ho demostren tant els mètodes que 

va  crear  (“Introduction  to  the art  of  playing on  the pianoforte” o  els  estudis 

“Gradus  ad  Parnassum”) com  els  deixebles  que  va  tenir:  Johann  Baptist 

Cramer, John Field, Henri Bertini, Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, 

Ludwig  Berger (professor  de  Felix  Mendelssohn),  Julius  Klengel, Giacomo 

Meyerbeer, entre d'altres,17 que escriurien l'història del piano a partir d'ara.

1.4 ELS HEREUS DE LA NOVA ESCOLA

1.4.1 Johan Baptist Cramer

Johann Baptist Cramer (1771-1858) va ser un dels pianistes més alabats de 

la  seva  època.  Segons  Chiantore,  Moscheles,  Beethoven18 i  altres  músics 

importants de l'època deien que l'alumne de Clementi era un pianista que tenia 

la capacitat especial de modelar el so i transformar l'execució en una autèntica 

declamació.19 Això ens dóna una idea de la gran revolució pianística que havia 

impulsat Clementi.

La principal característica de Cramer va ser la seva preocupació per crear una 

pedagogia que inclogués no només la part  de treball  tècnic sinó la vessant 

expressiva. Els 100 estudis Op. 100, per exemple, són exercicis curts on es 

treballen  aspectes  per  desenvolupar  l'agilitat  digital,  el  gest  i  aspectes 

16 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
17 Chiantore L.: Op. Cit., p. 156.
18 Cramer va mantenir una gran relació amb Beethoven, i aquest l'apreciava molt. Va ser 
l'editor anglès del seu  5è concert per a piano i orquestra, i possiblement fou el responsable de 
posar-li el nom de “The Emperor” a l'obra.  Latham, A.: Oxford Dictionary of musical words, 
Oxford University Press, New York, 2004, pàg. 47.
19 Chiantore L.: Op. Cit., pàg. 173.
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d'expressivitat  tals  com  canvis  de  dinàmica,  frasejos,  accentuacions  i 

harmonies desenvolupades. 

Aquesta preocupació per la pedagogia va portar Johann Baptist a crear “Useful  

extracts for the pianoforte: consisting of scales in the major and minor keys, to  

which  are added exercises calculated to give a proper position of the hands,  

being an introduction to the celebrated studies of Clementi, Cramer, Moscheles,  

&c”20.  Aquest és el  títol  complet d'un llibre on Cramer,  amb una perspectiva 

innovadora,  va  recopilar  passatges  complicats  d'estudis  seus  i  d'altres 

compositors a fi de reunir exercicis tècnics de gran dificultat en una mateixa 

publicació.

Per a l'evolució dels estudis per a piano, Cramer aporta una nova idea amb els 

“Études caractéristiques” Op. 70 (1825)21, que s'adelanten a tots els canvis de 

concepció compositiva que hi haurà més endavant. Es tracta d'una col·lecció 

d'estudis en els que el compositor indica quin caràcter ha de tenir cada peça; 

d'aquesta manera, l'alumne ha d'aprofundir molt més en el treball de cada una, 

ja que no només ha de superar les barreres tècniques que planteja sinó que ha 

de “comprendre” la música. Així doncs, aquests estudis van ser escrits amb una 

consciència que traspassa la característica tradicional d'aquestes obres com a 

exercicis per treballar certes dificultats tècniques.

L'essència de la composició d'estudis està trobant nous camins que apunten a 

l'aparició  d'estudis composats amb l'únic objecte de ser  petites grans obres 

d'art.

1.4.2 Johann Nepomuk Hummel

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) també va ser un dels millors pianistes 

d'Europa en el seu moment. Va rebre classes de Clementi i va estudiar amb 

20 Cramer, Johann Baptist: Useful extracts for the pianoforte: consisting of scales in the major 
and minor keys, : to which are added exercises calculated to give a proper position of the 
hands, being an introduction to the celebrated studies of Clementi, Cramer, Moscheles, &c,  
Dubois & Stodart, Broadway, 1834.
21 Randel, M., The Harvard Dictionary of music. USA, Harvard University Press, 2003, pàg. 
162-163.
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Mozart i amb Salieri. A part de ser un pianista admirat, Hummel va destacar per 

ser un gran pedagog i un compositor prolífic. Al 1828 va publicar un mètode 

anomenat  “Ausführliche  theoretisch-praktiche  Anweisung  zum  Pianoforte 

spiel”22 que va tenir una gran importància en la primera meitat del segle XIX. 

Aquest llibre abasta tant la visió teòrica com la pràctica de tocar el pianoforte en 

tots els seus nivells, tant a l'inici com en etapes més avançades de domini de 

l'instrument. 

1.4.2.1 Hummel i Chopin

Hummel  va  ser  professor  d'alumnes  excel·lents  com  Carl  Czerny,  Friedich 

Silcher, Ferdinand Hiller, Sigismond Thalberg, Felix Mendelsshon o Adolf von 

Henselt,  en els que va influir  enormement. Però a part dels seus deixebles, 

Hummel va exercir una forta influència sobre el compositor i pianista Frédéric 

Chopin.  Existeix  una relació  entre  algunes obres  dels  dos  compositors  que 

demostren aquest fet. 

Hummel va publicar, l'any 1815, 24 preludis per a piano en tots els tons (Op. 

67) i l'any 1833 va publicar 24 estudis (Op. 125). Chopin també va escriure 24 

preludis (Op. 28), publicats l'any 1839, i va completar la seva col·lecció de 24 

estudis (Op. 10 i Op. 25) l'any 1937. A part d'aquesta semblança, aparentment 

casual, en el títol “24 preludis” i “24 estudis”, els 24 estudis Op. 125 de Hummel 

van influenciar alguns dels de l'Op. 25 de Chopin. 

Per exemple, si comparem l'inici dels estudis número 7 de l'Op. 25 de Chopin i 

número 2 Op. 125 de Hummel,  veiem una similitud especial  entre les dues 

peces,  sobretot  en la  textura  amb la  que estan  escrites:  una sola  veu que 

s'interpreta amb la mà esquerra i que es situa en el registre greu-mig del piano 

imitant el registre i so del violoncel. Només cal fer una ullada a la partitura per 

veure'n semblances:

22 Hummel, J. N.: Ausführliche theoretisch-praktiche Anweisung zum Pianoforte spiel, 
Haslinger, Vienna, 1828.
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Chopin, estudi número 7 Op. 2523 Hummel, estudi número 2 Op. 12524

Trobem altres símils en aquests dos conjunts d'estudis, com aquest passatge 

de l'estudi de terceres núm. 15 de Hummel amb l'estudi Chopin núm. 6 Op. 25, 

on hi tornem a trobar una textura pròxima entre els dos estudis: corxeres que 

repassen  l'harmonia  i  un  pedal  de  blanca,  a  la  mà  esquerra,  i  terceres 

cromàtiques legato a la dreta:

Hummel, estudi número 15 Op. 12525

Chopin, estudi número 6 Op. 2526

1.4.2.2 Hummel, Czerny i Liszt

També trobem afinitats entre alguns estudis de l'Op. 125 de Hummel i altres de 

compositors com el seu alumne Carl Czerny o l'alumne del seu alumne, Franz 

Liszt. En el cas de Czerny, aquestes semblances es manifesten en la utilització 
23 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
24 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
25 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
26 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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d'alguns  recursos  tècnics  comuns.  Si  comparem,  per  exemple,  els  estudis 

número 16 Op. 125 de Hummel i el número 14 Op. 740 de Czerny veiem que 

tots dos estudis treballen els arpegis quebrats i ho fan d'una manera anàloga:

Hummel, estudi número 16 Op. 12527

Czerny, estudi número 14 Op. 74028

Tot i això es diferencien en un punt que resulta ser potser la característica més 

important en l'escriptura de Czerny: la claredat. En els seus estudis el pianista 

buscava que fossin fàcils de llegir i memoritzar, amb poca densitat polifònica; 

d'aquesta manera, el treball estaria centrat en la tècnica.

Trobem també semblances entre estudis de Hummel i alguns de l'alumne més 

famós de Czerny, Liszt. Per exemple, l'estudi 17 de l'Op. 125 té una escriptura 

sorprenentment  afí  a  la  que  té  el  Chasse-Neige núm.  12  dels  “Estudis 

transcendentals”,  en  la  versió  publicada  l'any  1851.  Ambdós  demanen  un 

recurs tècnic concret a la mà dreta que consisteix en partir-la en dues meitats 

independents, i executar amb cada una d'elles, una textura diferent:

27 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
28 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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Hummel, estudi 17 Op. 12529

Liszt, estudi núm. 12 dels estudis transcendentals30

Veient aquestes similituds sembla evident que Czerny, Liszt i  Chopin havien 

tocat els estudis de Hummel i els coneixien bé. Degut a la gran transcendència 

dins  del  món  de  la  composició  d'estudis  per  a  piano  que  han  aconseguit 

aquests  tres  compositors,  Hummel  es  converteix  en  un  personatge 

imprescindible dins el món de l'evolució dels estudis.

1.4.3 Carl Czerny

Va ser  Carl Czerny  (1791-1857) qui va reunir en una col·lecció molt extensa 

d'estudis i mètodes31 tota una escola de treball pianístic que buscava, per sobre 

29 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
30 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.

31 Alguns opus d'estudis de Czerny: op.299, op. 565, op.599, op.740, op.849, op. 861.
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de tot, la claredat en l'estudi de les obres. En l'exemple que he citat en el punt 

anterior (1.4.2.2), en el que comparo un estudi d'aquest compositor amb un de 

Hummel, malgrat les semblances tècniques que s'hi observen en la mà dreta, hi 

trobem  diferències  notables  a  la  mà  esquerra.  Aquestes  divergències  les 

trobem sobretot a nivell de densitat musical. Els dos estudis pretenen treballar 

aspectes tècnics semblants i  utilitzen gairebé els mateixos patrons d'arpegis 

quebrats,  però Czerny,  com ja he explicat,  busca molta  més claredat  en la 

presentació de l'estudi que els seus contemporanis. Per començar, en l'estudi 

de Czerny la  mà esquerra simplement  manté el  baix,  mentre que en el  de 

Hummel  està  buscant  una  polifonia.  Possiblement  Czerny  veuria  aquesta 

polifonia  com una distracció  cap el  principal  objectiu  de l'estudi:  treballar  la 

flexibilitat del canell i dels dits en les diferents posicions d'un arpegi quebrat, en 

la mà dreta. 

Al  1839  va  publicar  a  Viena  una  gran  obra  anomenada  “Vollständige 

theoretisch-practische Pianoforte-schedule”32 que està dividida en tres volums: 

teoria,  digitació  i  interpretació.  Aquests  volums  inclouen  teoria  musical, 

composició,  improvisació,  normes  de  fraseig,  exercitacions  tècniques, 

manteniment  del  piano i  reflexions  històriques i  estètiques.  En aquest  llibre 

Czerny va posar per escrit tot allò que ell ensenyava als seus alumnes, que no 

eren tan sols aspectes de l'execució mecànica del piano, demostrant així  la 

gran consciència pedagògica que posseïa.

L'any 1843, Czerny va reunir en un sol llibre 261 passatges d'obres i estudis de 

compositors de totes les èpoques. El nom d'aquest llibre és “Studio Generale.  

Enciclopedia di passi brillanti per il pianoforte estratti  dalle Opere dei celebri  

pianisti antichi e moderni”33. Czerny va ser l'encarregat de seleccionar, digitar i 

ordenar cronològicament tots els passatges.34 Es tracta, doncs, d'una col·lecció 

32 Czerny, C.: Vollständige theoretisch-praktische Pianoforte-schule, op. 500. Traduït com: 
Complete Theoretical and Practical Piano Forte School. Hamilton, J. A (trad.). Robert Cocks & 
Co.., London, 1839.
33 Czerny, C.: Studio Generale. Enciclopedia di passi brillanti per il pianoforte estratti dalle 
Opere dei celebri pianisti antichi e moderni, Giovanni Ricordi, Milano, 1843.
34 Hi trobem passatges d'obres de D. Scarlatti, J. S. Bach i fills, G. F. Häendel, M. Clementi, 
Mozart, Haydn, Gelinek, Volfl, Steibelt, Dussek, Louis Ferdinand prince de Prusse, Cramer, 
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única de passatges tècnicament difícils que el compositor va recopilar per tal 

que  pianistes  amb  una  formació  molt  sòlida  arribessin  a  aconseguir  una 

execució d'elit.

1.4.4 Ignaz Moscheles

En aquest repàs de les grans figures que van marcar la història dels estudis per 

a piano, no podem deixar de mencionar Ignaz Moscheles (1794-1840). Va ser 

un pianista i compositor d'origen txec de gran renom que escrigué estudis com 

els 24 de l'Op. 70, que van influenciar de manera notable els Op. 10 de Chopin; 

sobre això, Hans Von Bülow va dir que l'inici cromàtic del seu estudi 3 Op. 70, 

publicat l'any 1827, estava emparentat amb el 2 de l'Op. 1035, i no li faltava raó:

Chopin, estudi número 2 Op. 1036

Moscheles, estudi 3 Op. 7037

1.4.4.1 Estudis de caràcter

Uns  altres  estudis  composats  pel  mateix  Moscheles,  que  deriven  dels  ja 

mencionats  “Études  caractéristiques” Op.  70  de  Cramer,  es  titulen 

Beethoven, Hummel, Ferdinand Ries, J. P. Pixis, Field, George Onslow, Carl Mario von Weber, 
Kalhbrenner, Moscheles, Czerny, Herz, Mendelssohn, Chopin, Döhler, Henselt, Thalberg i Liszt. 
Czerny, C.: ídem. 
35 Huneker, J.: Chopin: the man and his music, Dover publications, New York, 1966, pàg. 23.
36 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
37 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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“Charakteristische  Studien  für  das  Pianoforte  zur  höhern  Entwickelung  des 

Vortrags und der Bravour” Op. 95, publicats l'any 183638. Són molt interessants 

pel mateix motiu que els de Cramer: perquè cada un d'ells posseeix un títol que 

els identifica amb un caràcter, un personatge o una imatge. Els títols dels dotze 

estudis  són:  Zorn (Ira),  Versöhnung (La  reconciliació),  Widersprüch (La 

contradicció),  Juno (Juno)39,  Kindermährchen (Conte  de  fades),  Bacchanal 

(Bacanal)40,  Zärtlichkeit (Tendresa),  Volksfest-scenen (Escenes de carnaval), 

Mondnacht am See-Gestade (La llum de la lluna a la vora del mar), Terpsichore 

(Terpsícore)41,  Traum (Somni)  i  Angst (Angoixa).  Aquests  noms  busquen 

ressaltar el caràcter, el sentiment, la situació o el personatge mitològic, amb 

que el compositor es va inspirar per a crear cada un d'ells; així doncs, cada 

peça evoca una imatge diferent. Aquesta és la grandesa de l'obra; Moscheles 

no només vol inspirar un caràcter a cada peça, sinó que les vol convertir en 

imatges palpables de personatges i de sentiments.

Moscheles  també  va  escriure  els  “Quatre  estudis  de  concert”  Op.  111, 

importants per al segon capítol d'aquest projecte.

1.4.4.2 El Mètode dels mètodes

Però Moscheles no va passar a la història sol; va ser juntament amb François-
Joseph Fétis (1784-1871),  compositor,  professor  i  musicòleg belga,  que va 

elaborar  un  dels  llibres  més significatius  per  al  piano de tots  els  temps:  el 

“Méthode des  méthodes de piano”.  Va ser publicat a París l'any 1837 i  per 

segona  vegada  al  1840.  La  segona  edició  comptava  amb  un  recull  de  18 

estudis,  alguns  composats  expressament  per  al  mètode,  que  completava 

aquesta  obra.  El  títol  “Mètode  dels  Mètodes”  ens  deixa  entreveure  la  gran 

ambició que tenien els autors quan van elaborar el tractat; i no es quedaven 

curts. Aquest llibre pretén recollir i sintetitzar tota una tradició pianística en un 

38 Randel, M., Op. Cit., pàg. 162-163.
39 Juno va ser la muller de Júpider en la mitologia romana
40 La bacanal és la festa en honor al déu del vi; en la mitologia romana el seu nom era Baco i 
en la grega, Dionis.
41 La Terpsícore era una de les muses de la mitologia grega.
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tractat definitiu. Com els autors indiquen en el prefaci:

“De là le titre que j'ai  choisi  de MÉTHODE DEL MÉTHODES, c'est à dire,  

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE TOUTES LES MÉTHODES.”42

Un dels aspectes que dota aquest tractat d'una importància vital és el fet que 

fos  escrit  conjuntament  per  un  pianista  de  renom,  Moscheles,  i  per  un 

musicòleg.  Fetis  no  treballava  de  pianista  sinó  que  va  ser  un  dels  primers 

musicòlegs que es van dedicar professionalment a aquest ofici. Va fundar la 

Revue Musicale, de gran influència a París al voltant de l'any 1830, i va escriure 

el llibre “Biographie universelle des  musiciens”, publicat l'any 1834, on fa un 

repàs de la història dels músics que hi havia hagut fins al moment. És un llibre 

que encara ara és de gran ajuda pels musicòlegs. Com he apuntat abans, el fet 

que  Fetis  no  fos  pianista,  sinó  musicòleg,  fa  que  el  llibre  “Méthode  des 

méthodes” es converteixi en una referència no tan sols perquè recull la tradició 

(Résumé analytique de toutes les  méthodes)  sinó, segons Chiantore, per les 

reflexions que s'hi fan, que el transformen en un tractat únic en aquest aspecte 

dins de la història del piano.43 El títol complet del llibre resumeix perfectament la 

seva filosofia i demostra les afirmacions que he explicat:

MÈTODE DELS MÈTODES 
De Piano

o sigui, 

Tractat de l'Art de tocar aquest instrument
basat en l'anàlisi de les millors obres que s'han fet amb aquest objecte, i particularment dels Mètodes

de 

Ph. E. Bach, Marpurg, Türk, A. E. Müller, Dussek, Clementi, Hummel, 

M. M. Adam, Kalkbrenner i A. Schmidt
Així com en la comparació i els mèrits de diferents sistemes d'execució i de digitació d'alguns 

cèlebres professors

tals com els Senyors

Chopin, Cramer, Döhler, Henselt, Liszt, Moscheles, Thalberg

42 Fetis, F. J. i Moscheles, J.: “Prefaci” A: Méthode des méthodes de piano, Éditions Minkoff, 
Ginebra, 1973, reimpresió de l'edició de París, 1840.
43 Chiantore L.: Op. Cit., pàg. 271.
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obra escrita expressament.
Per la classe de piano del Conservatori de Conservatori de Brussel·les i per les Escoles de 

Música de Bèlgica 

per

F.-J. FETIS,
Mestre de Capella del Rei dels Belgues

 i Director del Reial Conservatori de Música de Brussel·les i
i 

MOSCHELES
pianista de S. A. R el Príncep Albert i Professor de la Reial Acadèmia de Música de Londres

La segona part conté 18 estudis de perfeccionament composats per 

MM Bendren, Chopin, Döhler, Heller, Hensel, Liszt, Mendelsshon, Móreaux, 

Moscheles, Rosenhain, Thalberg i Wolff44

En la portada del tractat, aquí copiada i traduïda del facsímil de l'edició de París 

al 1840, el títol ens explica que per fer el mètode es van basar en l'anàlisi dels 

millors textos que s'havien escrit sobre el piano o els instruments de tecla fins al 

moment; ens cita mètodes que he comentat al llarg d'aquest capítol, com els de 

Ph. E. Bach, Dussek, Clementi o Hummel, entre d'altres. També ens explica 

que han fet  una anàlisi  comparativa  dels  sistemes d'execució  i  digitació  de 

mestres  del  piano  com  Chopin,  Cramer,  Döhler,  Henselt,  Liszt,  Moscheles, 

Thalberg. 

Cramer és, dels aquí mencionats, l'únic pianista “veterà” que Moscheles cita en 

la portada. En la publicació de la primera edició del llibre, al 1837, tenia 66 

anys.  Això  contrasta  amb  l'edat  dels  altres  mencionats  com  és  el  cas  de 

Chopin, que en el moment de la publicació tenia amb 27 anys d'edat, Liszt que 

en tenia 26 i Thalberg, 25 i Döhler i Henselt 24. Es tracta doncs d'un mètode 

que, alhora de mirar el passat, apunta al futur amb l'anàlisi de la nova escola de 

joves pianistes romàntics que, a criteri de Moscheles i Fetis, eren i serien les 

44 Ídem, portada.
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figures claus del pianisme d'aquella època.

És important apuntar que el tractat no es limita a ser un text de caire teòric. La 

primera  part,  publicada  l'any  1937,  va  ser  completada  al  1840  amb  la 

presentació d'una segona part  que contenia 18 estudis de perfeccionament, 

escrits pels compositors més destacats de l'època.45 Fetis i Moscheles van fer 

una  selecció  de  compositors  molt  joves,  i  evidentment  contemporanis  a  la 

publicació  del  mètode,  que  van  escollir  per  representar  la  ja  consolidada 

tècnica, estètica, concepció compositiva i estil musical del romanticisme. A part 

dels  compositors  l'edat  dels  quals  ja  he  mencionat  abans46,  hi  trobem 

compositors com Mendelsshon que al 1840 tenia 31 anys, Heller amb 27 i el 

sorprenentment jove Wolff, que tenia tan sols 24 anys. Els elegits per completar 

aquesta segona part del mètode eren grans pianistes i compositors de l'època, i 

gairebé tots han transcendit al seu temps. Que actualment coneguem figures 

com la de Mendelsshon o Wolff, grans compositors, o la dels pianistes Döhler i 

Heller,  reconeguts  en  la  composició  d'estudis  i  exercicis  per  a  piano,  ens 

demostra la gran visió de futur que van tenir els autors del tractat a l'hora de 

seleccionar els seus representants. Però les figures claus, que van col·laborar 

amb el mètode, que faran que la composició d'estudis per a piano evolucioni 

cap a l'aparició de partitures que resultaran ser veritables obres mestres són 

Chopin, i Liszt. 

45 L'ordre d'aparició dels autors a la portada és diferent que en l'interior del llibre, on primer hi 
trobem dos estudis de Moscheles, tres de Chopin, dos de Thalberg, un de Mendelsshon, un 
altre de Liszt, un de Jakob Rosenhain, dos de Döhler, un de Heller, dos de Wolff, un de Henselt, 
un de Benedict, un de Móreaux i dos més de Thalberg.
46 Cal comptar que en els compositors mencionats abans l'edat estava calculada en relació a 
la primera publicació, al 1837, i la segona edició va ser al 1840.
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2. LA REVOLUCIÓ

2.1 EL PARÍS DELS ANYS 30
Sota el regnat de Louis-Philippe I (1773-1850) la vida musical a París va florir 

i la ciutat es va anar convertint en la capital Europea de la cultura. La decisió 

del rei d'alliberar el control de la reialesa sobre les arts va crear un ambient 

idoni pel desenvolupament de noves invencions musicals. 

Com afirma Carla  Harris,  un altre  factor  que va  contribuir  al  creixement  de 

l'activitat musical durant aquests anys va ser la premsa musical.  Els articles 

publicats pels crítics feien una funció educadora cap a la societat, per tal que 

tothom  pogués  apreciar  les  complexitats  de  la  música;  alhora,  van  ser 

importants per a les carreres dels intèrprets i  compositors, ja que una bona 

crítica podia portar-los directament a la fama. Precisament la  Revue Musicale, 

fundada pel ja mencionat musicòleg François-Joseph Fétis, va ser una de les 

revistes més influents.47

Músics  com  Liszt,  Chopin,  Meyerbeer,  Bellini,  Donizetti,  Verdi  i  Wagner,  i 

virtuosos com Paganini,  Thalberg,  Kalkbrenner,  Hiller,  Dreyschock,  Cramer i 

Hertz van anar a París a buscar la seva oportunitat. París s'havia convertit en el 

centre del pianisme del món. Els pianistes citats actuaven contínuament a les 

sales de París, fent gala d'un virtuosisme que fins al moment era desconegut. 

Segons el musicòleg Alan Walker, Dreyschock, exhibia una tècnica d'octaves 

fora del comú: solia incloure en els seus concerts l'estudi núm. 12 Op. 10 de 

Chopin, en el que tocava la mà esquerra a octaves. Thalberg mostrava la seva 

famosa tècnica de les tres mans, on gràcies al domini del pedal de ressonància 

aconseguia mantenir  una textura que donava la  sensació  auditiva que eren 

tres, les mans que tocaven el piano.48 

47 Extret de: Harris, C.: Paris of 1830: Direction in Music and Influence of the Press [document 
en línia], Brandon University, Brandon, abril 2003 [Consulta: abril 2010], disponible a: 
<http://www.ecclectica.ca/issues/2003/1/harris.asp>.
48 Walker, A..: Franz Liszt Volume I: The virtuoso years 1811-1847. Coronel University Press, 
New York, 1987, pp. 161-162.
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2.2 PAGANINI
Niccolòò  Paganini  (1782-1840)  va  desenvolupar  de  manera  prodigiosa  la 

tècnica del violí, i va compondre obres, com els 24 Caprices Op. 1, per lluir el 

seu  virtuosisme.  Aquests  Caprices,  escrits  entre  1805  i  1809,  van  influir 

notablement en músics posteriors escriurien obres a partir d'aquests; Robert 

Schumann: “Études pour le pianoforte d'après les Caprices de Paganini” Op. 3 i 

“VI Études de Concert d'après des Caprices de Paganini” Op. 10, Franz Liszt: 

“Études  d'exécution transcendante  d'après  Paganini” i  la  segona  versió 

“Grandes études de Paganini”, Johannes Brahms:  “Variations on a Theme of 

Paganini” Op. 35, Rachmaninoff:  “Рапсодия на тему Паганини” (“Rapsòdia 

sobre un tema de Paganini”), Lutosławski:  “Variacions Paganini”, etc. D'altres 

compositors van escriure obres inspirades, no en els  Caprices, sinó en obres 

que el violinista tocava en els concerts, com per exemple la Fantasia per piano 

en  Do  major  “Souvenir de  Paganini”,  WoO  8,  S.  190  de  Hummel  o  les 

“Variacions Paganini” de Ysaÿe. El mateix Chopin va compondre una obra per a 

piano anomenada “Souvenir de Paganini”, en La major, escrita a partir del tema 

popular Carnaval de Venècia.

“Souvenir de Paganini”  de Chopin va ser escrita l'any 1829. Precisament, al 

maig d'aquell mateix any, el violinista Paganini havia arribat a Varsòvia per a 

fer-hi  uns  concerts  i  Chopin,  quan  el  va  escoltar,  va  quedar  profundament 

enlluernat  pel  seu  virtuosisme.  No  és  casualitat  que  Chopin  comencés  a 

escriure els seus estudis Op. 10 després de conèixer el  mestre italià,  en el 

mateix any 1829.49

Chopin no és l'únic que va viure aquesta experiència. Liszt també va conèixer 

Paganini  i  va  escriure,  com ja  he  dit,  estudis  basats  en  alguns  dels  seus 

Caprices. El compositor  va sentir Paganini per primera vegada en una de les 

seves actuacions a París; concretament en la de l'abril del 1832. Per entreveure 

què va sentir quan el va escoltar, cito Alan Walker:

“In the lives of most great men there sometimes comes a blinding flash of  

49 Chopin, F.: Chopin Letters, Dover Publications, Mineola, 1988, p. 73.
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revelation when they see their future destiny clearly marked out before them.  

Liszt's “blinding flash” occurred in response to hearing Paganini play”50

La  influència  del  violinista  italià  va  anar  molt  més  enllà  de  la  composició 

d'estudis basats en els Caprices. Després de sentir tocar a Paganini, Liszt va 

comença  a  crear  un  nou  tipus  de  repertori,  traslladant  al  piano  molts  dels 

efectes que utilitzava el violinista, tals com tremolos, salts, glissandos, efectes 

d'spiccato,  efectes d'harmònics...  El  primer fruit  d'aquest encontre sorgeix al 

183851 amb  la  ja  citada  publicació  dels  “Études  d'exécution  transcendante 

d'après  Paganini” que  juntament  amb  els  “Grandes Études” publicats  l'any 

183752 suposen un abans i un després en la història de la tècnica del piano.

L'altre compositor clau en l'evolució dels estudis i que, tot hi estar apartat del 

centre cultural de París, es va meravellar quan va sentir tocar Paganini va ser 

Schumann.  D'acord  amb John Daverio,  va  escoltar  el  violinista  per  primera 

vegada  l'abril  de  1830,  en  un  concert  a  Frankfurt53;  dos  anys  més  tard  va 

publicar els citats “Études pour le pianoforte d'après les Caprices de Paganini” 

Op. 3 i al 1835 va publicar els també mencionats “VI Études de Concert d'après 

des  Caprices de  Paganini”  Op.  10.  Aquestes  obres  fan  evident  la  forta 

influència  que  el  violinista  va  exercir  sobre  el  compositor  alemany.  Però 

Paganini no va ser tan sols una influència de joventut per a Schumann. Existeix 

un arranjament d'acompanyaments dels Op. 1 de Paganini, els Caprices, que el 

compositor va fer els anys 1853-1854 i que no va ser publicat fins el 1941.54 

Això  ens  demostra  que  la  relació  musical  que  hi  va  haver  entre  els  dos 

compositors va començar un mes d'abril a Frankfurt i es va dilatar fins al final 

de la seva vida. 

Paganini, doncs, és una figura clau pel que fa a la revolució compositiva dels 

50 Walker, A..: Op. cit., pàg. 173.
51 Busoni, F.: “Foreword” A: Busoni, F. (ed.): Complete Etudes for solo piano; Series I, Dover 
Publications, Mineola, 1988, pàg. x.
52 Ídem, pàg. vi.
53 Daverio, J.: ROBERT SCHUMAN Herald of a “New Poetic Age” , Oxfort University Press, 
New York, 1997, pàg. 94.
54 Boetticher, W.: “Preface” A: Schumann, R.: Paganini-Etüden Opus 3 · Opus 10. Henle 
Verlag, Munic.
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estudis per a piano. Els tres compositors d'estudis més importants del segle 

XIX, Chopin, Schumann i Liszt, es van veure directament influïts per la màgia 

del violinista.

2.3 FRÉDÉRIC CHOPIN

Frédéric Chopin (1810-1849), va ser el primer compositor que va publicar uns 

estudis  per  a  piano  que  posteriorment  es  van  afegir  al  gran  repertori  de 

concerts i que encara ara s'interpreten en recitals. Es tracta dels dotze estudis 

Op. 10, escrits entre els anys 1829 i 1832.55

2.3.1 Els Op. 10 i els Op. 25

El 20 d'octubre de 1829, amb 19 anys56 Chopin escrivia una carta al seu amic 

Titus  Woyciechowsky  i  li  deia:  “He  composat  un  estudi  a  la  meva  pròpia 

manera”.57 Però aquests Op. 10 no van ser els únics estudis que va escriure; la 

monumental obra que va començar l'any 1829 va veure la seva conclusió amb 

els dotze estudis Op. 25, publicats l'any 1837 i escrits entre 1832 i 1836.58 

Chopin va prendre models d'estudis de compositors i pianistes com Hummel de 

qui ja havia citat la semblança entre l'estudi núm. 15 de l'Op. 125, compost i 

publicat l'any 1833, amb l'estudi  Chopin núm. 6 Op. 2559,  i  com Moscheles, 

entre l'estudi número 3 Op. 70 i el número 2 de l'Op 10 de Chopin60.

Aquests estudis Op. 10 i Op. 25 constitueixen un resum de la personal i gairebé 

autodidacta tècnica de Chopin. Cal recordar la seva etapa de formació va estar 

marcada per professors que no eren pianistes. El seu primer mestre, després 

de la  seva germana Ludwika,  va  ser  Wojciech Żywny,  que era violinista,  el 

55 Zimmermann, E.: “Preface” A: Chopin, F., Etüden. [musica impresa]. Henle Verlag, Munic, 
1983, pàg. VI.
56 Segons la seva partida de naixement, Chopin va neixer l'any 1810.
57 Chopin, F.: Chopin Letters, Op. cit., p. 73
58 Zimmermann, E.: Op. cit. Pàg. VI.
59 Citat en el punt 1.4.2.2 d'aquest projecte.
60 Citat en el punt 1.4.4 d'aquest projecte.

32



del taller al gran repertori de concert

següent va ser Józef Ksawery Elsner, compositor i teòric, que li va aportar una 

formació de teoria musical i composició molt sòlida. Mes tard sí que va tenir un 

professor  que era pianista:  Wenzel  Wilhelm Würfel,  que possiblement  el  va 

instruir quan Chopin estudiava al Conservatori de Varsòvia, però ho va fer de 

manera irregular i durant poc temps. 

D'acord amb Luca Chiantore, Chopin va desenvolupar una manera de tocar 

molt personal que es basava en el concepte de punt de recolzament; es tracta 

d'utilitzar els dits com a suport per traslladar el braç de nota a nota, imitant el 

moviment de caminar.61

La  presentació  dels  Opus  10  i  25  va  col·locar  Chopin  entre  els  principals 

compositors d'estudis i el va convertir en un dels revolucionaris del pianisme 

romàntic. Tant és així que Fetis i Moscheles li van encarregar la composició de 

tres estudis (“Trois Nouvelles Études”)  per a la segona part del ja esmentat 

“Méthode des méthodes”, publicat l'any 1840. 

Tot i la importància i la transcendència que han tingut els estudis Op. 10 i Op. 

25 dins del gran repertori de concert, Chopin els havia escrit amb la intenció de 

crear peces que fessin servei a l'intèrpret en el moment de desenvolupar la 

seva qualitat com a pianista i com a artista; peces pensades per utilitzar com a 

eina en el “taller” i no com a repertori en les sales de concert. 

De fet, seguint la tradició de Moscheles i Hummel, gairebé tots aquests estudis 

estan  estrictament  basats  en  una  sola  cèl·lula  motívica  que es  repeteix  en 

diferents posicions i tonalitats per treballar un aspecte tècnic concret. En aquest 

sentit,  doncs, podríem dir  que són exercicis  inclosos dintre  d'una estructura 

harmònicoformal  més  complexa,  com  els  estudis  de  Clementi,  Cramer, 

Hummel, Moscheles... Finalment, però, els Op. 10 i Op. 25 han entrat a formar 

part del cànon interpretatiu dels recitals de piano gràcies a la immensa qualitat 

musical que desprenen, fruit del desenvolupament de l'harmonia, la melodia i la 

polifonia.

61 Chiantore, L.: Op. cit., pp. 312 i 313.
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Ens  trobem  davant  d'un  cas  curiós  on  els  intèrprets  i  la  audiència,  no  el 

compositor, han decidit si aquesta obra és vàlida per a ser escoltada pel públic 

en general, i no tan sols per ser treballada. 

2.4 ELS PRIMERS ESTUDIS DE CONCERT

Com he anomenat en el primer capítol, l'Op. 111 de Moscheles està format per 

“Quatre grans estudis de concert”. Com es veu amb el títol que el compositor 

els  hi  va  posar,  l'objecte a l'hora de compondre aquests estudis  ha canviat 

respecte els estudis explicats en el capítol 1 d'aquest projecte. Aquests els va 

escriure no tan sols amb l'objectiu de treballar aspectes tècnics o musicals, sinó 

que pretenia crear obres que es poguessin tocar en públic. La característica 

principal és que són estudis que no se centren en una sola dificultat o en una 

textura monòtona, sinó que s'hi combinen diferents aspectes tècnics. 

Moscheles, però, no va ser el primer compositor en etiquetar alguns dels seus 

estudis com “de concert”; el jove Schumann havia presentat abans els seus “VI 

Études de Concert d'après des Caprices de Paganini” Op. 10 l'any 1935. Per 

tant, aquests estudis resulten ser un punt clau en l'evolució que estic tractant. 

Amb el naixement dels estudis de concert comença a canviar la concepció de 

l'estudi com a peça per treballar algun aspecte tècnic concret, per passar a ser 

una  peça  que,  tot  i  treballar  alguns  aspectes  tècnics,  ha  estat  escrita 

principalment per a ser interpretada en els recitals. D'aquesta manera, cada 

estudi  posseeix  una  autonomia  com  a  obra  individual,  fruit  del 

desenvolupament melòdic, harmònic i de textures de la peça. 

Excepte els estudis de concert de Schumann, els presumptivament primers, 

els estudis escrits per als concerts solen utilitzar més d'una dificultat tècnica en 

cada peça. L'objecte d'això és mostrar al públic el domini del pianista sobre 

diverses dificultats.
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La importància d'aquests estudis per a l'evolució que tractem aquí és que en 

aquests casos no és ni l'intèrpret i ni l'audiència qui decideixen si un estudi és 

adequat musicalment per ser tocat en els recitals; sinó que és el creador de 

l'obra,  el  compositor,  qui  estableix  aquest  objectiu  quan  fa  la  composició. 

Independentment de la opinió dels oïdors, dels intèrprets i del cànon musical, 

aquests estudis sempre seran “de concert”.

2.5 ROBERT SCHUMANN, LA NOVA ESTÈTICA

Robert  Schumann  (1810-1856)  va  ser,  per  tant,  el  creador  del  concepte 

“Estudi de concert”. Els Op. 10, que com ja he dit van ser concebuts com a 

peces  per  tocar  en  públic,  contrasten  amb  els  “Études  pour  le  pianoforte 

d'après les Caprices de Paganini” Op. 3, també de Schumann, pensats com a 

eina per treballar certs aspectes tècnics al “taller”. Un fet curiós és que aquests 

Op. 3 també van ser introduïts en els recitals de pianistes com Liszt i Clara 

Wieck, que els va incloure en el seu repertori des de 1834.62

2.5.1 El gran canvi: estudis en forma de variacions

Actualment, els estudis Op. 3 i Op. 10 de Schumann han quedat fora del cànon 

del repertori de concert. Els estudis d'aquest compositor que s'interpreten dalt 

dels  escenaris  amb  regularitat  són  els  “Études  Symphoniques” Op.  13.  Es 

tracta de la primera obra de gran format composta per estudis que entrarà a 

formar part del cànon interpretatiu. 

No es tracta, però, de la primera obra amb aquesta estructura que Schumann 

va escriure; la primera experimentació amb aquesta forma dóna com a resultat 

els “Estudis en forma de variacions sobre un tema de Beethoven” Wo0 31. Com 

el  títol  indica, es tracta de estudis relacionats entre ells pel tema del  segon 

moviment,  Allegretto, de la 7a simfonia Op. 92 de Beethoven. Segons John 

Daverio, aquests estudis van ser escrits l'any 1831 i al 1833. Schumann en va 

62 Boetticher, W., Op. cit, prefaci.
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fer una segona revisió, però no van ser publicats fins l'any 1976.63 

Tot  i  la  importància  conceptual  d'aquesta  obra,  la  densitat  musical  no  pot 

comparar-se amb la l'Op. 13, que es tracta d'una composició molt més madura i 

elaborada. Evidentment, però, els “Études Symphoniques” es van basar i nodrir 

dels Wo0 31; la similitud entre certes variacions ens fa veure que Schumann va 

utilitzar recursos semblants en les dues obres. Per posar un exemple, la textura 

de la quarta variació en la Wo0 31 i la de la cinquena variació dels Op. 13 és 

idèntica.

Els “Estudis sobre un tema de Beethoven” i els “Estudis Simfònics” són obres 

claus pel que fa a l'evolució que es tracta en aquest projecte, ja que produeixen 

un trencament entre el concepte dels estudis com a eina i la dels estudis com a 

obra de concert. Però la importància dels Op. 13 i dels Wo0 31 rau en la seva 

clara concepció com a obra única de gran format. Independentment de l'ordre 

en que s'interpretin les peces, el fet que aquests estudis estiguin relacionats 

entre ells a través de la forma de variacions fa que hi hagi una continuïtat entre 

ells que no es pot trencar.

2.5.1.1 Els Estudis Simfònics

Com ja he mencionat, aquesta obra està formada per estudis que mantenen 

una relació interna:  són variacions sobre un tema del  Baró von Fricken, un 

flautista amateur.64 

En  la  primera  edició  dels  Estudis  Simfònics,  publicada  al 1837, aquestes 

variacions  no  estan  sempre  estrictament  relacionades  amb  l'estructura 

harmònica original, sinó que algunes de les peces que formen aquesta obra 

tendeixen  a  ser  un  tipus  de  variació  més  lliure,  basada  en  alguns  motius 

melòdics o harmònics del tema. Schumann va publicar una segona edició l'any 

1852, on va canviar el títol original de “Études Symphoniques” per “Études en 

63 Daverio, J.: “Piano words I: a world of images” A: Perrey, B. (ed.), Cambridge Companion to 
Schumann, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pàg. 66.
64 Daverio, J.: ROBERT SCHUMAN Herald of a “New Poetic Age” , Op. Cit, pàg. 118.
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forme de variations”. En aquesta segona edició va eliminar les peces que no 

mantenien la mateixa estructura harmònica que el  tema. Així,  Schumann va 

escurçar l'obra i va canviar el nom “estudi” que havia posat a cada peça, pel 

nom de Variació. 

L'any 1861, sota el  pseudònim DAS, el  Dr.  A. Schubring va fer una tercera 

versió de l'obra on unificava les dues anteriors.65 Anys més tard, Brahms va fer 

una nova edició de l'obra on publicà els estudis pòstums que Schumann havia 

eliminat abans de la de 1837.66 El fet que existeixin tantes versions diferents 

dels “Simfònics”,  ha potenciat  que no s'hagi  creat  una tradició interpretativa 

conforme quina edició s'ha d'executar.

El títol dels estudis ens dóna molta informació sobre el caràcter amb el que van 

ser escrits; per tant, analitzar els diferents títols als que Schumann havia optat 

ens mostra un punt interessant en aquesta obra. El compositor tenia alguna 

idea  diferent  al  cap  abans  de  publicar  la  primera  edició:  “Etüden  im 

Orchestercharacter von Florestan und Eusebius”. Eren doncs peces dividides 

per l'alternança del  caràcter més líric,  melancòlic i  introvertit  d'Eusebius i  el 

caràcter dinàmic i passional de Florestan. Tot i això, el títol que va posar en la 

primera  edició  va  ser  “XII  Études  Symphoniques” i,  degut  a  la  retallada 

d'estudis que va dur a terme el compositor abans de la primera edició, hi va 

acabar predominant el caràcter de Florestan. En la segona edició, la del 1852, 

el va canviar per “Études en forme de variations” i va eliminar els estudis 3 i 9. 

El  títol  que  s'utilitza  actualment  és  el  de  la  primera  edició,  “Études 

Symphoniques”, que evoca la complexitat de colors i timbres que aconsegueix 

el piano que, gràcies a la genial escriptura de Schumann, es transforma en una 

orquestra. 

65 Boetticher, W.: “Preface” A: Schumann, R.: Simfoniche Etüden Opus 13. [Música impresa]. 
Henle Verlag, Munic.
66 Ídem.
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2.6 FRANZ LISZT

Sense dubte, ens trobem en un punt molt important pel que fa a l'evolució dels 

estudis per a piano. El desenvolupament de la nova estètica dels estudis “de 

concert” creada per Schumann, seguida per Moscheles amb els “Quatre grans 

estudis de concert” Op. 111 i el “Gran estudi de concert” Op. 126, veurà una 

culminació  amb els  “Trois études de concert” i  els “Zwei  Konzertetüden”  de 

Liszt. 

La continuïtat  d'aquesta línia compositiva portarà a l'aparició d'innumerables 

compositors que seguiran la filosofia “de concert”; entre aquests cal destacar 

Alkan i els seus estudis en forma de concert i de simfonia, que formen part de 

l'Op. 39.

2.6.1 Charles-Valentin Alkan

Com a pianista als salons de París dels anys 30, probablement Liszt només 

tenia un rival:  Charles-Valentin Alkan (1813-1888), pianista francès, alumne 

predilecte de Pierre Zimmermann. Alkan va sorgir com un autèntic prodigi. Va 

formar  part  de  l'elit  intel·lectual  i  artística del  moment,  a  l'altura  de Chopin, 

Liszt,  Mendelssohn  i  Schumann.  El  seu  nom es  va  fer  grandiós  abans  de 

complir els 20 anys. Com afirma Robert Rimm, Alkan va començar a apartar-se 

de la societat a partir  dels 25 anys, i  la seva fama va ser reemplaçada per 

l'oblit.67 Va ser a partir de llavors que es va dedicar al món de la composició i 

del Talmud.68

2.6.1.1 Estudis en forma de Concert i de Simfonia

Durant aquesta nova etapa, el pianista va escriure molts estudis; entre aquests 

cal destacar els 12 estudis en tots els tons majors Op. 35, composats l'any 

1848, i els monumentals 12 estudis en tots els tons menors Op. 39, escrits el 

67 Rimm, R.: The composer-pianist: Hamelin and the Eight, Amadeus Press, Portland, 2002, 
pàg. 23.
68 El Talmud és un cos literari d'importància i autoritat pel judaisme que conté diverses 
discussions rabíniques de la llei jueva, de l'ètica jueva, tradicions, llegendes i històries. 
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1857.69 Alkan destaca dins la història dels estudis per a piano per compondre-

ne  uns d'extremament  llargs  i  d'una  dificultat  inversemblant.  Dins  d'aquests 

últims estudis citats, els Op. 39, en trobem quatre que formen un de sol sota el 

nom de Simfonia, i tres més sota el nom de Concert. El primer estudi d'aquest 

últim grup té una llargada de 72 pàgines, el segon en té 18 i el tercer 31.70 El 

concepte d'unir estudis sota el nom de Simfonia o Concert recorda l'estètica 

d'unir-los sota el nom de Variacions. Així doncs, dintre dels Op. 39, hi trobem 

dos grups d'estudis que en principi no es poden interpretar per separat, ja que 

estan reunits sota un mateix títol. 

En  els  estudis  en  format  “Concert”  hi  apareixen  tot  tipus  de  complicacions 

tècniques que mostren el pianista virtuós que va ser; i és que Alkan no tenia 

rival als salons de París fins que va aparèixer Liszt. Com diu Robert Rimm, a 

part  de  la  competitivitat  tècnica,  un  i  altre  van  utilitzar  durant  la  seva  vida 

nombrosos recursos compositius del seu contrincant.71 

No se sap el per què Alkan va desaparèixer dels escenaris i de la vida pública a 

partir  dels  25  anys,  però  podria  tenir  relació  amb l'aparició  de  Liszt  com a 

pianista. 

2.6.2 Estudis de concert

Franz Liszt  (1811-1886), a més d'adoptar el terme “estudis de concert” per a 

les  seves  dues  col·leccions,  com  havia  fet  Cramer  amb  els  “Études 

caractéristiques” Op. 70, va batejar cada estudi amb un títol que li aporta una 

imatge musical. Així doncs, aquest compositor uneix els conceptes estudis “de 

concert” i estudis “de caràcter” per crear  “Trois études de concert”, publicat el 

184872 i  format  per  “Il lamento”,  “La  leggierezza”  i “Un  sospiro”,  i  “Zwei  

Konzertetüden”, publicat el 186373, que conté els dos estudis “Waldesrauschen” 

69 Rimm, R.: Op. cit., pp. 18-19.
70 La numeració de les pàgines correspon a: Alkan, C.: 12 études in all the Minor Keys, Op.39, 
[musica impresa], Dover Publications, Mineola, 1995.
71 Rimm, R.: Op. Cit., pàg. 21.
72 Mueller, R. C i Hang-Freienstein, W.: “Preface” A: Liszt, F.: Trois Etudes de Concert. Henle 
Verlag, Munic, pàg. II.
73 Eckhardt, M. I Hang-Freienstein, W.: “Preface” A: Liszt, F.: Zwei Konzertetüden, 
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i “Gnomenreigen”.74 

Però Liszt no es va convertir en un dels principals compositors d'estudis per a 

piano gràcies a aquestes dues col·leccions; van ser els  “Études d'execuction 

transcendante” i els “Grandes Études de Paganini” els que el van alçar com a 

compositor clau d'aquest gènere. 

2.6.3 Estudis d'execució transcendental

Liszt  rarament  donava  per  acabada  una  obra.  Els  ja  mencionats  “Grandes 

études”  eren  una  segona  versió  dels  seus  precoços  “Études  en  douze 

exercices dans tous les tons majeurs et  mineurs”, publicats, segons Ferruccio 

Busoni, l'any 182675, i que va començar a escriure, segons Allan Walker, amb 

13 anys d'edat.75 

Mai  va  arribar  a  publicar  tots  els  estudis  en  els  tons  majors  i  menors  que 

predicava en el  títol  dels  estudis;  només en va  publicar  dotze.  En aquests 

primers estudis, la influència del seu mestre Carl Czerny és més que evident; la 

claredat d'escriptura recorda la del seu professor. Tant és així que si mirem la 

versió  que va  publicar  l'any 183876,  on  l'escriptura  és  molt  més complexa i 

alhora més Lisztiana, la influència directa de Czerny cap a la primera edició surt 

a la llum:

Liszt, estudi 1 dels “Études en douze exercices dans tous les tons majours et minours”77

Waldesrauschen · Gnomenreigen. Henle Verlag, Munic, pàg. II.
74 La traducció d'aquests dos títols és: “Waldesrauschen” o “Murmuris del bosc” i 
“Gnomenreigen” o “La dansa dels gnoms”
75 Walker, A..: Op. cit., pàg. 118.
76 Ídem, pàg. 118.
77 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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Liszt, estudi 1 dels “Grandes études”78

Però l'edició  més coneguda d'aquests  estudis  és la  tercera,  publicada l'any 

195179 sota  el  títol  “Études  d'execuction  transcendante”.  Tant  aquests 

transcendentals com els  “Grandes études”  els va dedicar al seu mestre Carl 

Czerny. En aquesta última i definitiva versió del 51, que va publicar després de 

la seva retirada oficial dels escenaris al 1847, hi va afegir títols programàtics a 

deu de les dotze peces: Prelude, Paysage (Paisatge), Mazeppa80, Feux-follets 

(Foc follet),  Vision  (Visió),  Eroica, Wilde Jagd  (Cacera salvatge),  Ricordanza 

(Memòries),  Harmonies  du  soir  (Harmonies  de  la  tarda) i  Chasse-neige 

(Turmenta de neu). Aquests títols, que recorden els ja citats estudis de caràcter 

de Cramer i de Moscheles, van més enllà. Els títols d'aquests estudis, més que 

un caràcter,  mostren la  possibilitat  de l'existència  d'una història  oculta  o  un 

programa  que  els  hi  dóna  la  forma.  Aquest  tret  diferencial  entre  els 

transcendentals i els estudis de caràcter és un punt important en la mesura en 

que influenciarà a compositors posteriors com Rachmaninoff i els seus “Études-

Tableaux”. 

2.6.3 Els Grans estudis de Paganini

L'altra gran col·lecció d'estudis de Liszt està formada pels ja esmentats “Études 

d'exécution  transcendante  d'après  Paganini”,  publicats  l'any  1838.  Cinc 

d'aquests són arranjaments de Caprices de Paganini, i el sisè és una peça en 

forma de variacions sobre el tema “La Campanella” que el violinista va escriure 

78 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
79 Walker, A..: Op. cit., pàg. 118.
80 Liszt es va inspirar en el poema homònim de Victor Hugo, titulat Mazeppa. En aquest poema 
es narra l'història d'un escuder ucranià anomenat Iván Mazeppa, que és lligat al llom d'un 
cavall. L'animal, quan és alliberat, parteix al galop, cosa que desenvoca en una situació crítica 
pel protagonista i pel cavall. Finalment, Mazeppa serà coronat rei.
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pel rondó del seu concert en Si menor per a violí i orquestra. 

Liszt va revisar aquests estudis i els va tornar a publicar l'any 1851 amb el nom 

“Grandes  Études  de  Paganini”.  Cada  un  d'ells  treballa  un  aspecte  tècnic 

diferent aplicat de l'escriptura violinística:  tremolos,  escales i  octaves, salts i 

repeticions de notes, arpegis, terceres i sextes.

Aquests  importantíssims  grups  d'estudis,  cavalquen  entre  l'estètica  de 

composició d'obres del “taller” i obres de concert. Actualment, tant els “Grandes 

Études de Paganini” com els “Études d'execuction transcendante” formen part 

del cànon de repertori a les sales de concert.
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3. CONSEQÜENTS

Els estudis arriben al seu màxim esplendor a la primera meitat del segle XIX: 

Els  de  Chopin,  els  “Simfònics”  de  Schumann,  els  “Estudis  de  concert”,  els 

“Transcendentals” i  els “Paganini”  de Liszt,  han marcat unes cotes musicals 

insuperables en l'evolució dels estudis per a piano. Per altra banda, els estudis 

del “Gradus ad Parnassum” de Clementi, les col·leccions d'estudis de Czerny i 

també els ambivalents Op. 10 i Op. 25 de Chopin han aportat un recull rigorós 

d'estudis per treballar la tècnica.

És per aquest motiu que les línies de composició d'estudis plantejades fins al 

moment es mantindran fins a finals del segle XIX; pel que fa a la concepció 

estètica i funcional de composició, no sorgirà cap innovació important fins als 

inicis del segle XX.

3.1 CONTINUANT LA TRADICIÓ

3.1.1 Els exercicis

La faceta més primària, bàsica i alhora pura dels estudis, els exercicis, veurà 

una continuació, durant el segle XIX, amb l'aparició de noves col·leccions que 

resultaran ser molt importants per a la formació de pianistes posteriors.

Aquestes col·leccions són reculls de peces curtes, compostes a partir  d'una 

cèl·lula motívica que es repeteix i es desenvolupa. Cada un d'aquests exercicis 

treballa aspectes concrets de la tècnica, tals com l'agilitat, la independència i la 

força dels dits, el transport del pes, la flexibilitat de canell, les notes repetides, 

les terceres, les sextes, les octaves, etc.

Per exemple, l'alumne de Thalberg i Liszt,  Carl Tausig (1841-1871), va crear 

els “Tägliche Studien”  (“Exercicis diaris”), que van ser publicats pòstumament 

per  primera  vegada  al  1873,  a  Magdeburg,  partint  dels  manuscrits  que  va 
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recopilar el seu company Heinrich Ehrlich.81 En aquest llibre hi trobem peces 

que  a  part  de  treballar  els  aspectes  tècnics  mencionats  abans,  treballen 

l'elasticitat  de  la  mà  i  els  salts  en  el  teclat.  L'objectiu  d'aquests  exercicis 

d'elasticitat queda clarificat en conèixer la dada que Talberg tenia unes mans 

més aviat petites, que compensava amb al seva gran agilitat en els salts. 

Però els llibres que han transcendit el segle XIX i el XX, i han arribat a les 

nostres  aules  són  “El  pianista  virtuós  en  60  exercissis”  de  Charles-Louis 
Hanon  (1819-1900) i els “51 exercicis” Wo0 6. de  Johannes Brahms (1833 

-1897).

Els exercicis del “Pianista Virtuós” van ser publicats a Bolònia el 1873.82 Estan 

dividits en tres apartats;  cadascun d'ells  porta un títol.  Alhora, cada exercici 

també porta una explicació de com s'ha de treballar i de per què serveix. Es 

tracta, doncs, d'un recull d'exercicis molt metòdic. Segons el títol que duu cada 

apartat, el primer està format per exercicis preparatoris l'objecte dels quals és 

adquirir agilitat, independència, força i perfecta uniformitat en els dits; el segon 

incorpora  exercicis  que  preparen  els  dits  per  poder  treballar  els  exercicis 

virtuosos del tercer apartat; aquest tercer, recull exercicis de virtuosisme que 

serveixen per obtenir  un mestratge sobre les grans dificultats mecàniques del 

piano: les notes repetides, els trinos, les terceres, les sextes, les octaves i els 

tremolos.

Els 51 exercicis de Brahms van ser publicats originalment al 1893 a Viena.83 En 

realitat, la col·lecció està formada per 88 exercicis, no 51 com indica el títol; la 

raó és que 37 d'aquests 88 són variacions sobre els 51 principals. Formen un 

grup de peces molt complet alhora de treballar els arpegis, els acords quebrats, 

les terceres, les quartes, les sextes, les octaves quebrades i no quebrades, les 

notes repetides, les escales, els trinos, entre d'altres. En general aquest recull 

81 Walker, A.: Franz Liszt Volume II: The Weimar Years 1848-1861. Coronel University Press, 
New York, 1988, pàg. 182.
82 Clarfield, I. J.: “Foreword” A: Burgmüller, Czerny & Hanon. 32 Piano Studies Selected for 
Technique and Musicality, Alfred Publishing Co., 2001, pàg. 8.
83 Hinson, M.: “Prefaci” A: Brahms, J., 51 exercices for the piano,  Alfred Publishing Co., USA, 
1985, pàg. 5-6.
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de Brahms prioritza tant en el treball de la independència dels dits com el de la 

llibertat del pes, i acosta l'estudiant a el treball de la tècnica Brahmsiana.

Més  tard  apareixeran  exercicis  com  els  “Exercicis  essencials  de  dits  per 

aconseguir  una  tècnica  pianística  segura”  de  Ernst Von  Dohnányi (1877-

1960), que continuaran amb aquesta tradició i que encara ara formen part de la 

formació de molts pianistes.

3.1.2 Els estudis après

L'altra línia compositiva que es manté durant el segle XIX és la dels estudis 

“après” , o sigui, els estudis basats en obres d'altres compositors.

Igual que van fer Liszt i Schumann amb els Caprices de Paganini,  Johannes 
Brahms (1833-1897)  va  escriure  cinc  estudis  “après”  o  “després  de” 

compositors  com  Chopin,  Weber  i  Bach.  Aquests  van  ser  escrits 

aproximadament entre 1852 i 1877, i van ser publicats al 1869 els dos primers, 

i al 1878 els altres tres. 

El primer d'ells està basat en l'estudi número 2 Op. 25 de Chopin, el segon està 

escrit  “après” el  Rondó de la  sonata  número  1  Op.  24  de  Carl  Maria  von 
Weber (1786-1826), i el següents tres estan escrits sobre obres de Bach. Un és 

l'arranjament del finale de la sonata per a violí número 1 (BWV 1001), l'altre és 

una segona versió d'aquesta mateixa obra, i l'últim és l'arranjament, per a mà 

esquerra, de la  Chacona en re menor de la segona  Partita per a violí (BWV 

1004).

També el compositor  Stephen Heller (1813-1888) va escriure estudis basats 

en  altres  compositors;  en  aquest  cas,  “après”  Chopin.  Es tracta d'una obra 

escrita amb caràcter absolutament pedagògic, que pretén acostar l'alumne a la 

tècnica  i  la  força  expressiva  que  es  necessita  per  interpretar  les  obres  de 

Chopin.  Els  “21  estudis  especials  per  preparar  l'execució  de  les  obres  de 

Frederic Chopin” Op. 154 van ser escrits al 1884. Cada un d'ells està dedicat a 

treballar  aspectes  d'una  sola  obra  del  mestre  Polonès,  amb  l'excepció  de 
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l'estudi número 20, que barreja aspectes de dues obres. 

Així doncs, les peces que treballa Heller són: Scherzo Op. 20 i Op. 31, Nocturn 

1 Op. 15 i Op. 9, Impromptu Op. 29, Preludi núm. 21 Op. 28, Balada Op. 47, la 

ja mencionada Sonata Op. 35 i els estudis 1, 3, 9 i 11 de l'Op. 10, i els 6 i 7 de 

l'Op. 25. 

Leopold Godowsky (1870-1938),  porta l'idea de Heller una mica més enllà 

escrivint  una obra  absolutament  impressionant:  el  conjunt  de 54  peces que 

parteixen de la reelaboració de 26 dels 27 estudis de Chopin.84 Aquestes peces, 

escrites  entre  1894  i  191485,  posseeixen  una  dificultat  tècnica  diabòlica  i 

segueixen un enfocament que el pianista va perseguir durant tota la seva vida 

creativa: la utilització constant de la polifonia amb l'encreuament simultani de 

temes diferents. 

En aquest conjunt d'estudis, Godowsky escriu obres basades tant en un sol 

estudi, com en dos estudis simultanis de Chopin, i tant per a dues mans com 

per a mà esquerra sola. 

L'estudi més versionat és el número 5 Op. 10. Godowsky va fer set versions 

molt diferenciades d'aquesta obra, entre les que hi ha una per a mà esquerra 

sola, una altra amb caràcter de Capriccio i una altra amb caràcter de Tarantella.

3.1.3 Estudis de caràcter i estudis de concert

Després de l'aparició dels “Études caractéristiques” Op. 70 de Cramer i dels “VI 

Études de Concert d'après des Caprices de Paganini” Op. 10 de Schumann, 

esclata la moda de compondre estudis en un d'aquests dos estils: “de caràcter” 

o “característics”86 i “de concert”. 

84 L'estudi que Godowsky no versiona en la seva obra és el número 7 Op. 25.
85 Sachaina, M.: “Prefaci”  A: Godowsky, L.: The Godowsky collection volume 1: original 
compositions for piano solo, Carl Fischer, 2001, pàg. iii.
86 Com ja he explicat, el tret principal dels estudis de caràcter és que el compositor suggereix 
una atmosfera  diferent per a cada una dels estudis. En alguns casos aquesta està relacionada 
amb una imatge o amb un sentiment, i d'altres vegades està relacionat amb un caràcter en el 
sentit musical.
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A partir de la composició dels  Op. 70 de Cramer, apareixeran: “25 estudis de 

caràcter” Op. 66 de Henri Bertini (1798-1876), els “Charakteristische Studien 

für das Pianoforte zur höhern Entwickelung des Vortrags und der Bravour” Op. 

95 de Moscheles, els “Étude-Poésies”87 Op. 53 d'Ernst Haberbier (1813-1869) 

“Dotze estudis  característics de concert”  Op.  2 d'Adolf  von  Henselt (1814-

1889), “24 estudis característics” d'Antoine François Marmontel (1816-1898), 

“Études Caractéristiques” Op. 29 de William Sterndale Bennett (1816 -1875), 

els “Études Caractéristiques” Op. 3 de Jean-Henry Ravina (1818-1906), etc.

Passarà el  mateix  amb els  estudis  de concert.  Després  dels  de Schumann 

vindran els  “4 Études de Concert” Op.  111 i  el  “Grande Etude de Concert” 

Op.126 de Moscheles, els estudis en forma de concert i simfonia Op. 39 de 

Charles-Valentin  Alkan,  els  ja  citats  estudis  de  concert  de  Franz  Liszt,  el 

“Grande étude de concert” op. 96 de Stephen Heller, els “Estudis de concert” 

Op.  1  de Jean-Henry Ravina,  estudi  de concert  de “Sobre notes falses”  de 

Anton Rubinstein  (1829-1894), els “dos estudis de concert”  Op.  1 de Carl 

Tausig,  els  “Estudis  del  ritme  i  de  concert”  Op.  149  de  Benjamin  Godard 
(1849-1895), els “tres estudis” Op. 24 de Moritz Moszkowski (1854-1925), l'Op 

36 d'Edward MacDowell (1860-1908), i un extens etc.

Evidentment no tots els estudis de caràcter i els estudis de concert gaudeixen 

d'un nivell musical prou elevat per a formar part del cànon interpretatiu actual. 

De fet, dels estudis mencionats en aquest punt, els únics que formen part del 

repertori de recitals són els estudis de concert de Liszt. 

3.1.4 Obres sobre la forma étude

La llavor que Schumann havia plantat amb els “Études en forme de variations” 

Op. 13 veurà una continuació en les “Variationen über ein Thema von Paganini“  

Op. 35 de Johannes Brahms. 

87 Encara que s'anomenin “Étude-Poésies”, els títols de les peces els relacionen directament 
amb els estudis de caràcter.
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Brahms va escriure aquesta obra entre el 1862 i el 1863.88 Està formada per 

variacions sobre el  caprice número 24 de Paganini i consta de dos quaderns 

amb 14 variacions cadascun. Aquestes variacions es poden considerar com a 

estudis  perquè  cadascuna  parteix  d'una  cèl·lula  motívica  de  gran  dificultat 

tècnica, que es va repetint al llarg de cada variació. Tot i això, Brahms no inclou 

la paraula “estudi“ en el títol de l'obra i això fa dubtar sobre la seva concepció 

com a variacions en la forma étude. En tot cas, el tema que Brahms adapta no 

és altre que un Caprice, que són les mateixes peces que utilitzen Schumann, 

en els seus “Estudis després dels Caprices de Paganini“ Op. 3, i els “Estudis de 

concert“ Op. 10 i Liszt amb els “Grans estudis de Paganini”, on precisament 

arregla aquest mateix Caprice núm. 24.

3.2 DIVERSITAT DE VISIONS, ENTRANT AL SEGLE XX

L'inici del segle XX està marcat per l'aparició d'estudis de tipus molt diversos. 

Trencant  amb  la  tradició  dels  models  del  segle  XIX  esmentats  en  el  punt 

anterior  (3.1),  cada  compositor,  seguint  els  seus  ideals  i  els  seus  propis 

principis  estètics,  utilitzarà  la  forma  “estudi”  per  a  aportar  quelcom  nou  a 

l'escriptura pianística. 

Com  no  havia  passat  des  de  Chopin,  Schumann  i  Liszt,  compositors  que 

tindran una trajectòria  professional  molt  prolífica i  reconeguda es pararan a 

escriure peces amb caràcter d'estudi.

És el cas de  Igor Stravinsky  (1882-1971) i  Serguei Prokófiev  (1891-1953), 

que en l'etapa de joventut,  experimenten amb el  seu llenguatge utilitzant  la 

forma “estudi”.  El  primer d'ells  escriu  “Quatre estudis”  Op. 7 al  1908,  on hi 

experimenta amb el desenvolupament cromàtic de l'harmonia i amb el ritme. 

Prokófiev escriu  un any més tard,  al  1909,  “Quatre estudis”  Op.  2.  Tot  i  la 

joventut  del  compositor  rus quan va  escriure aquest  conjunt,  que comptava 

88 Littlewood, J.: The variations of Johannes Brahms, Plumbago Books and Arts, London, 
2004, Pàg. 98.
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amb 17 anys, Prokófiev sembla haver trobat ja el seu llenguatge: hi trobem un 

treball  acurat  del  ritme i  de  la  amalgama,  i  una tonalitat  basada en acords 

augmentats i canvis bruscos de colors harmònics i melòdics. 

Però tant Stravinsky com Prokófiev no destaquen per haver composat aquests 

estudis, ni per formar part de l'evolució que es planteja en aquest treball. Seran 

compositors com Debussy, Scriabin i Rachmaninoff els que deixaran la seva 

petja en el món dels estudis per a piano.

3.2.1 Claude Debussy

Claude Debussy (1862-1918) va compondre dotze estudis al final de la seva 

vida. Van ser escrits entre l'agost i el setembre de l'any 1915, i estan dedicats 

“À la mémoire de Chopin”. Encara que estiguin dedicats a Chopin, els estudis 

no mantenen cap rastre palpable dels cèlebres Op. 10 i Op. 25; els “Douze 

Études” són un món compositiu absolutament a part. Aquestes peces són una 

síntesi de l'univers sonor del piano de Debussy i, per això, són la clau per entrar 

en aquest món a través de la tècnica i de l'espiritualitat. 

L'únic tret comú entre els dos blocs és que tant Debussy com Chopin tenien la 

voluntat de construir uns estudis que brillessin per la seva gran qualitat musical; 

i és que tant uns com els altres han esdevingut veritables cavalls de batalla per 

a tots els pianistes, tant en el “taller” com en els recitals.

Amb aquestes peces, i de fet totes les seves últimes obres escrites a partir de 

1915, Debussy s'endinsa en la recerca del ritme i el so, desenvolupant encara 

més  la  seva  visió  i  sentit  de  l'harmonia,  que  trasllada  fins  els  límits  de  la 

tonalitat.  En  aquest  sentit,  doncs,  és  una  música  precursora  de  nous 

llenguatges del  segle  XX.  Tot  i  això,  d'acord amb  Pomeroy Boyd,  aquestes 

obres també veuen el ressorgiment d'una nova simplicitat formal que podríem 

qualificar de neoclàssica.89

89 Boyd, P., “Debussy's tonality: a formal perspective” A: Trezise, S. (ed.): Cambridge 
Companion to Debussy, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pàg. 156.
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Els estudis estan dividits en dos llibres i cadascun en recull 6. El primer llibre 

s'inicia amb l'humorístic “Pour les « cinq doigts » d'après monsieur Czerny”, que 

és  una  burla  als  estudis  de  Czerny  i  a  la  pretensió  de  buscar  la  “puresa 

tècnica”. En la música de Debussy, trobem una altra cita d'aquest tipus en el 

cicle  “Children's  Corner”, on  la  primera  peça  s'anomena  “Dr.  Gradus  ad 

Parnassum”  en  memòria  de  Muzio  Clementi  i  els  seus  estudis  homònims. 

Debussy escarneix aquests compositors i ens mostra que per a ell un estudi ha 

de ser quelcom més que un exercici.  Així doncs, això ens demostra que va 

escriure els seus dotze estudis amb l'objecte de fer una música de qualitat que 

ajudés a treballar les dificultats tècniques bàsiques del piano, tals com les que 

ens revelen els títols dels estudis: Pour les tierces, Pour les quartes, Pour les 

sixtes, Pour les octaves, Pour les huit doigts. 

El segon llibre està format per estudis absolutament innovadors en el sentit en 

que o bé treballen aspectes de la tècnica nous o bé desenvolupen l'harmonia 

fins  el  punt  de  desfer  la  tonalitat.  El  primer  estudi,  “Pour  les  degrés 

chromatiques”,  i el tercer,  “Pour les notes répétées”, destaquen perquè estan 

escrits sobre cèl·lules motíviques que giren al voltant de determinats centres 

tonals,  però  no  estableixen  una  tonalitat  definida.  L'estudi  “Pour  les  notes 

répétées” sembla com si estigués girant sobre el centre tonal de Sol, però quan 

ho escoltes,  això  és  imperceptible.  Per  tant,  es tracta  d'un  estudi  amb una 

sonoritat atonal.

Debussy, estudi “Pour les notes répétées”90

Com a exemple de l'aparició de treballs tècnics nous hi ha l'estudi  “Pour les 

sonorités opposées” que indaga en la utilització del pedal de ressonància i dels 

90 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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subtils contrastos de timbres que floten en l'espai distribuïts en plans sonors 

diferents.  L'exemple següent mostra aquesta cerca de la ressonància i  dels 

sons flotants en l'espai:

Debussy, estudi “Pour les sonorités opposées”91

3.2.2 Alexander Scriabin

Alexander  Scriabin  (1872-1915)  va  deixar  una  petja  molt  important  en 

l'evolució dels estudis per a piano. Motivat pel seu interès per la música de 

Chopin, el compositor rus va cultivar gèneres com els preludis, les mazurkes, 

els nocturns i els mateixos estudis, dels que en va escriure 26. Aquests estan 

distribuïts  en  sis  col·leccions  d'Opus  diferents;  tres  d'aquests  Opus  estan 

íntegrament formats per estudis, i els altres tres contenen altres tipus de peces 

curtes. Els blocs íntegres d'estudis són els dotze de l'Op. 8, escrits el 1894, els 

vuit de l'Op. 42, del 1903, i els tres de l'Op. 65 escrits entre els anys 1911-1912. 

Els estudis que formen part d'una col·lecció juntament amb peces d'altres tipus, 

estan dins l'Op. 2, del 1887, l'Op 49, del 1905, i l'Op. 56 del 1908.

Com demostra el seu llenguatge primerenc i les formes musicals que va utilitzar 

en els seus inicis, Scriabin va començar la seva carrera compositiva sota la 

forta influència de la música de Chopin. Tot i això, ràpidament va desenvolupar 

un llenguatge molt personal, basat en una visió poètica, filosòfica i estètica que 

fregava  el  misticisme.  La  seva  música  també  és,  com  la  de  Debussy, 

precursora de nous llenguatges del segle XX.

L'estudi  Op.  2  i  els  estudis  Op.  8  encara  mantenen  la  sonoritat,  el 

91 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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desenvolupament  harmònic  i  els  colors  de  Chopin,  que tant  van inspirar  al 

mestre  rus.  Per  posar  un  exemple,  si  mirem  la  melodia  dels  dos  primers 

compassos de l'estudi 11 Op. 8, no podrem evitar fixar-nos en el final de la 

primera semifrase, que resol al “reb” mitjançant una floritura inferior i superior 

que recorda al fraseig de Chopin:

Scriabin, estudi 11 Op. 892

Tot i això, s'hi desprenen tres aires personals, pel que fa al caràcter, que seran 

els  que marcaran el  futur  llenguatge de Scriabin.  El  primer  d'aquests és la 

volatilitat  de  l'escriptura;  el  trobem en l'estudi  número  10  de  l'Op.  8,  on  el 

caràcter està representat per la inexistència d'una base harmònica estable i per 

la utilització de ritmes irregulars entre les dues mans:

Scriabin, estudi 10 Op. 893

El següent és el caràcter doloroso o languido, que sentim en els cromatismes 

descendents de l'acompanyament melòdic de la mà dreta, en l'estudi 8 Op. 8:

92 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
93 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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Scriabin, estudi 8 Op. 894

El tercer és el caràcter imperial i ardent del “foc”, protagonista en el popular 

estudi núm. 12 d'aquest mateix Op. i representat per la repetició obsessiva de 

les harmonies a ritme de treset:

Scriabin, estudi 12 Op. 895

En el següent bloc d'estudis, l'Op. 42, Scriabin sembla haver trobat la base del 

seu llenguatge; ja ha escrit la sonata número 4 Op. 30, considerada com l'inici 

del seu món sonor. Val a dir que Scriabin és un compositor que constantment 

estarà evolucionant. El seu color seguirà una línia que s'inicia amb Chopin i es 

va transformant i  deconstruint,  en base als tres caràcters que he mencionat 

94 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
95 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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abans: la volatilitat, la llanguidesa i el foc.

En aquest Op. 42 les harmonies des estudis, però, segueixen lligades a una 

tonalitat concreta. Igualment passa amb l'estudi Op. 49 núm. 1; aquesta peça 

de caràcter volàtil, tot i els colors nous que apareixen en les harmonies, el seu 

conjunt està lligat a una tonalitat. 

Això no passa,  però,  amb el  núm. 4 de l'Op.  54,  escrit  al  1908,  en que el 

desenvolupament harmònic i motívic es basa en l'interval de tritò. No es tracta 

d'una obra atonal. Està escrita en base a uns colors harmònics determinats per 

Scriabin i formats per aquest interval de tres tons. En la relació dominant-tònica 

de l'exemple següent, que correspon al final de l'estudi mencionat, la dominant 

té les característiques tradicionals però la tònica segueix una harmonia basada 

en el tritò, molt pròpia de Scriabin.96

Scriabin, final de l'estudi 4 Op. 5497

Trobarem  la  mateixa  característica  compositiva,  per  intervals,  en  els  tres 

estudis Op. 65. Cada part de la factura d'aquests estudis té un interval assignat 

i viu en base a aquest. En el primer estudi, per exemple, la part de la mà dreta 

està escrita, a nivell homofònic, amb intervals de novena major, i constantment 

gaudeix  a  nivell  melòdic  de  les  distàncies  de  semitò,  quarta  disminuïdes  i 

quinta justes. La part harmònica d'aquest estudi viu amb la quarta disminuïda i 

la tercera major, però evoluciona i modula en base a l'interval de tercera menor. 

96 La dominant té: sèptima major, tercera major, amb l'afegit de la novena major i el color 
Scriabin de tretzena major, però la tònica no. El més important en aquesta relació V-I és la 
resolució d'aquest V grau al I: la tensió de la sèptima en la dominant no només no resol sinó 
que es manté. L'acord de I grau està format per una tríada major (la tercera és la tretzena en 
l'anterior acord, i es manté en la mateixa tesitura), la sèptima major, i la dotzena (que és la 
mateixa nota que la sèptima de l'acord anterior) i la tretzena major.
97 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
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Scriabin, estudi 1 Op. 6598

Com hem vist, el fet que Scriabin escrigués estudis en diversos moments de la 

seva vida fa que aquestes obres es converteixin en una font d'informació molt 

valuosa per entendre l'evolució del seu particular llenguatge.

3.2.3 Serguei Rachmaninoff

Sergei Rachmaninoff  (1873-1943) i  Scriabin van rebre classes de piano de 

l'estricte  mestre  Nikolaij  Zverev (1832-1893)  i  de  composició  amb  Sergei 
Tanayev (1856-1915). Tot i ser companys de classe, els dos compositors no 

van mantenir una relació d'estreta amistat. De fet, Rachmaninoff no entenia ni 

el pianisme ni la manera de compondre de Scriabin i, excepte en el concert 

homenatge a la mort d'aquest, quasi bé mai va interpretar obres seves.99 

Rachmaninoff va escriure dos sets d'estudis, els Op. 33 i els Op. 39, en forma 

d'Études-Tableaux, és a dir, en forma d'estudis pictòrics. Pel títol, se suposa 

que  aquests  conjunts  d'estudis  suggereixen  una  imatge  o  un  programa. 

Rachmaninoff,  però,  no va revelar el  que cada peça contenia;  després d'un 

recital a Boston on va interpretar l'Op. 33, un reporter li va preguntar sobre el 

programa dels Études-Tableaux, i Rachmaninoff va contestar:

“Ah, that is for me and not for the public. I do not believe in the artist disclosing  

too much his images. Let them paint for themselves what it most suggest.”100

98 Imatge extreta de la web http://www.imslp.org. Lliures els drets de reproducció.
99 L'any 1915 Scriabin va morir i Rachmaninoff li dedicà un recital integrament format per obres 
del difunt, en les que hi trobem Preludis, Sonates 2 i 5, fantasia op. 28, Poème Op. 32 i Op. 36 i 
alguns estudis de l'Op. 8 i de l'Op. 42. Martyn, B.: Rachmaninoff: composer, pianist, conductor, 
Ashgate Publishing Company, Burlington, 1990, pàg. 435-436.
100 Bertensson, S. i Leyda, J.: Sergei Rachmaninoff: a lifetime in music, Indiana University 
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De fet, va ser només quan Ottorino Respighi (1879-1936) va orquestrar cinc 

dels “Études-Tableaux” per la Boston Symphony Orchestra, que el compositor 

rus  li  va  revelar  el  programa  d'aquestes  cinc  peces  al  compositor  italià.101 

Aquests són, en l'ordre que els va col·locar Respighi, els títols programàtics 

dels estudis:  La Mer et Les Mouettes (El mar i les gavines) Op. 39 No. 2,  La 

Foire (La Fira) Op. 33 No. 7, Marche Funebre (Marxa fúnebre) Op. 39 No. 7, La 

Chaperon Rouge et Le Loupe (Caputxeta Vermella i  el  llop) Op. 39 No. 6 i 

Marche (marxa) Op. 39 No. 9.

És evident que la idea que va cultivar Rachmaninoff d'introduir un programa o 

una imatge en els estudis, prové de la ja llarga tradició dels estudis de caràcter 

i, sobretot, dels estudis transcendentals de Liszt, on el compositor inclou títols 

programàtics  a  cada peça.  Tot  i  això,  els  de  Rachmaninoff  semblen escrits 

ocasionalment sobre la forma “Estudi”;  més aviat estan concebuts, amb una 

intensa força creativa, per explicar-nos una història, que per treballar la tècnica. 

Aquesta història, però, queda amagada sota la inexistència de títols.

El  “Etudes-Tableaux”  Op. 33 van ser composats entre els mesos d'agost i de 

Setembre de 1911 i  van ser  estrenats per  Rachmaninoff  el  5 de desembre 

d'aquell mateix any a Sant Petersburg.102 Originalment estaven integrats per 9 

estudis,  però en la primera publicació el  compositor en va eliminar tres:  els 

estudis  3  i  5  van  ser  publicats  pòstumament;  l'estudi  4  va  ser  revisat  per 

Rachmaninoff i inclòs en el Op. 39 (Étude número 6 Op. 39).

Els Op. 39 van ser escrits entre els anys 1916 i 1917. El compositor rus va 

estrenar la sèrie a Petrograd, abans de la seva publicació, el 29 de novembre 

de 1916.103 Per tant, El “Etudes-Tableaux” Op. 39 van de les últimes obres que 

Rachmaninoff va escriure a Rússia, abans d'emigrar als Estats Units. Els Op. 

39  demanen  una  exigència  tècnica  molt  superior  que  els  Op.  33.  Alguns 

Press, Indiana, 2001, pàg. 218.
101 Ídem, pàg. 162.
102 Va estrenar els estudis número 1 en fa menor, número 7 en Mib major i número 9 en Do# 
menor. Extret de: Martyn, B.: Op. cit., pp. 230-231.
103 Idem, pàg. 271
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passatges requereixen a l'intèrpret posicions de mans no convencionals, salts 

enormes  i  una  gran  resistència  física.  A part  d'aquestes  dificultats  físiques, 

l'estat d'ànim de cada peça i el caràcter apassionat fan de l'Op. 39, un cicle 

prohibit a aquells que no posseeixen un virtuosisme tècnic elevat. 

Cal  remarcar,  també,  que  la  recent  mort  del  seu  mestre  de  composició, 

Tanayev,  l'any 1915,  va afectar profundament el seu estat. No és casualitat, 

doncs, que vuit de les nou peces d'aquest Op. 39 estiguin escrites en tonalitats 

menors, i que la majoria d'elles incloguin, en algun lloc o altre, el tema de Dies 

irae.104

3.3 PINZELLADA DEL SEGLE XX

El  nostre  viatge  acaba  aquí  però  l'evolució  dels  estudis  per  a  piano 

inevitablement, continua.

Durant  el  segle  XX  molts  compositors  desenvoluparan  nous  llenguatges  i 

mètodes  compositius  diferents,  que  afectaran  indefugiblement  l'evolució 

tractada  en  aquest  projecte,  ja  que  cada  un  d'ells  aportarà  la  seva  visió 

personal del concepte “Étude”.

Alguns exemples de les innovacions que sorgiran durant el segle XX estaran 

protagonitzades per músics com Olivier Messiaen (1908-92) i els seus “Quatre 

études de rythme” (1949–50), composats des del punt de vista de les duracions 

serials105,  John Cage  (1912-1992)  i  els  “Études  Australes”  (1974-45) per  a 

piano i els “Études Boreales” (1978) per a violoncel i/o piano, creats a partir de 

calcar  mapes  d'estrelles  i  posteriorment  desenvolupar  el  material  utilitzant 

mètodes d'atzar106,  Nikolai Kapustin (1937-) i els  “Eight Concert Etudes” Op. 

104 Dies Irae ("Dia de la ira") és un famós himne llatí del segle XIII atribuit al franciscà Tomàs 
de Celano (1200-1260) 
105 Bauer, A.: “The impossible charm of messiaen's Cronochromie”, A: Sholl, R. (ed.): 
Messiaen studies, Cambridge University Press, New York, 2007, pàg. 148.
106 Pritchett, J.: The music of John Cage. Press Syndicate of the University of Cambridge, New 
York, 1993, pp. 198-199.
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40  (1984),  els  “Three  Etudes” Op.  67  (1992),  els  “Five  Études  in  Different 

Intervals” Op. 68 (1992), que recullen la tradició de la composició d'estudis de 

concert del segle XIX i de la composició d'estudis sobre diferents intervals de 

l'inici del s. XX, i la fusionen amb llenguatge de jazz, o  György Ligeti (1923-

2006)  que compon tres llibres d'estudis  (1985,  1988–94 i  1995)  utilitzant  la 

polirrítmia, fins a l'extrem de combinar capes simultànies de tempos diferents107.

107 Hinson, M.: Guide to the pianist's Repertoire, tercera edició, Indiana University Press, 
Bloomington, 2000, pàg. 481.
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4. EL RECITAL: L'EVOLUCIÓ DELS ESTUDIS PER A PIANO

En aquest  capítol  es  realitza  una  anàlisi  de  les  obres  que formen part  del 

recital. Aquest és l'última fase de l'assignatura del Projecte final.

El concert està dividit  en dues parts. La primera, traça el  recorregut històric 

estudiat en el  treball  escrit,  escollint els compositors més representatius, pel 

que fa als estudis que formen o poden formar part del repertori de concert, des 

del segle XVIII fins als inicis del XX. La segona, està formada pels “Estudis 

Simfònics” de Schumann; una obra que, per la seva concepció com a obra 

indivisible de concert, no segueix la tendència de l'evolució lineal dels estudis.

Les anàlisis destaquen els aspectes formals i de textura de les obres; cada una 

d'elles aprofundeix en un aspecte concret de cada obra i el desenvolupa. Per 

poder  fer  un  seguiment  més  exhaustiu  en  la  lectura  de  les  anàlisis,  s'han 

adjuntat les partitures com a annex del treball.

Les anàlisis segueixen el mateix ordre que el recital:

Johann Sebastian Bach Simfonia en Fa major BWV 794

Simfonia en Re major BWV 789

Frédérik Chopin Op. 10 núm. 6

Op. 25 núm. 11

Franz Liszt Zwei Konzertetüden (Dos estudis de concert)

Waldesrauschen (Murmuris del bosc)

Gnomenreigen (La dansa dels gnoms)

Alexander Scriabin Étude Op. 65 núm. 3

Sergei Rachmaninoff Étude-Tableau Op. 39 núm. 6
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Robert Schumann Études en forme de variations Op. 13

Thema, Andante

Variació I, Un poco piú vivo

Variació II

Étude III, Vivace

Variació III

Variació IV

Variació V, Agitato

Variació VI, Allegro molto

Variació VII

Étude IX, Presto possibile

Variació VIII

Variació IX, Con espressione

Finale, Allegro Brillante
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Títol: Inventionen Sinfonien

Classificació: BWV 794 (en Fa major)  i BWV 789 (en Re major)

Número: 8 i 3

Any i lloc de composició: 1723, Köthen-Leipzig

Edició: Urtex

Editorial: Henle Verlag

ANÀLISI

Bach, simfonia BWV 794
Aquesta simfonia, número vuit en Fa major, està escrita en forma de fuga a tres 

veus. 

El subjecte d'aquesta fuga és bastant curt i té un començament acèfal; es pot 

dividir en dues parts o motius:

Bach, simfonia 8 BWV 794108

Aquests seran els motius amb els que construirà els interludis. Aquesta primera 

entrada també ve acompanyada d'un motiu, el contrasubjecte, que utilitzarà en 

l'acompanyament de la majoria de temes de la fuga. La primera entrada, en Fa 

major, la canta la segona veu (c. 1), la segona entrada, en Do major, la fa la 

primera veu (c.  2),  i  la  tercera,  en Fa major,  la fa la tercera veu (c.  3).  En 

aquesta  simfonia,  les  relacions  intervàliques  dels  tres  subjectes  no  es 

mantenen íntegrament.

108 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de ídem, Pàg. 48.
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El desenvolupament comença en el compàs 4 i s'inicia amb un interludi format 

pel motiu “cap del tema”. Aquest s'estén fins a la meitat del cinquè compàs, on 

apareix el tema en Do major a la tercera veu. Quan acaba el tema, la segona 

veu n'exposa un altre també en Do major; a continuació ho fa la primera veu, 

en la  mateixa tonalitat.  L'únic  d'aquests temes que manté el  contrasubjecte 

original és el de la segona veu. Una pulsació de negra més tard de l'entrada de 

la primera veu, la tercera entrarà també amb el tema, creant un passatge força 

llarg amb caràcter de  stretto.  Les entrades s'encadenen entre aquestes dues 

veus fins a l'aparició de la segona, que sembla arreglar l'embolic en el  que 

s'havien ficat  les altres dues. Aquesta apareix fent el  tema en la meitat  del 

compàs 10, en Sol menor. La intensitat no decau; la tercera veu s'encadena al 

final d'aquesta segona. La tensió i aparició dels temes, alguns acompanyats pel 

contrasubjecte i altres no, no pararà fins la meitat del compàs 14, on hi ha una 

cadència cap a Re menor. Aquesta, però, és esquivada pel motiu “cap de tema” 

que la transforma en Sib major. Un interludi de “caps de tema” i “cues de tema” 

condueix la música cap a la reexposició. 

És una reexposició molt lluminosa, on tota la tensió acumulada per l'aparició de 

temes  consecutius  durant  el  desenvolupament  sembla  trobar  el  repòs.  És 

curiós com fa la primera entrada d'aquesta part. El tema, que està en Sib major 

(el IV grau), apareix vorejat a sextes per la primera veu i sobre un pedal de sib. 

A continuació hi ha dues falses entrades. La primera veu i, creant  stretto, la 

tercera veu comencen a la meitat del compàs 18 i donen pas a l'últim interludi 

de  “caps de tema”.  Aquestes  entrades no  conten com a entrades de  tema 

perquè les importants, sobre Fa major, apareixeran més tard. L'interludi finalitza 

al compàs 21 amb l'entrada de la tercera veu en Fa major, i l'última entrada en 

Fa major de la primera veu en el compàs següent. El final de l'últim subjecte, 

encara que cau a l'inici de l'últim compàs, no és el final de la simfonia. Una 

petita coda cadencial allargarà la música fins a la meitat d'aquest últim compàs.

L'obra té un caràcter distingit. A l'inici, es mostra amb una gran elegància però, 

a partir del desenvolupament, hi ha continues aparicions de subjectes o “caps 
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de subjecte” que creen la il·lusió que la música es persegueix a si mateixa. La 

bellesa  i  la  pau  de  la  reexposició  resol  totes  les  tensions  que  han  anat 

apareixen, i evoca la fuga a una refinada dissonància de segona major que la 

conclou (c. 23).

Bach, simfonia BWV 789
La simfonia en Re major número 3 està escrita, com la seva companya, en 

forma de fuga a tres veus.  Aquesta peça s'inicia amb la veu del  baix i,  de 

seguida, el primer subjecte en la primera veu. Aquest tema té, com el de l'altre 

simfonia, el començament acèfal. Està format per una progressió harmònica, 

una  cadència  i  una  petita  coda  de  semicorxeres.  Aquest  motiu  codal  de 

semicorxeres s'anirà repetint, a mode d'acompanyament, al llarg de la fuga i 

farà que el moviment a semicorxeres no s'aturi gairebé mai.

Bach, tema de la simfonia núm. 3 BWV 789109

La següent  entrada del  tema comença a la  meitat  del  tercer  compàs,  a  la 

segona veu. Aquest cop està transportat sobre el  V grau (La major). És en 

aquesta entrada on apareix per primera vegada el  contrasubjecte que Bach 

utilitzarà per contracantar totes les aparicions del subjecte al llarg de la fuga. La 

tercera i última entrada està a l'inici del compàs 6, i torna a aparèixer en el to 

principal  (Re  major).  Aquí  el  tema,  doncs,  també  està  acompanyat  pel 

contrasubjecte.  Totes  tres  entrades  mantenen  les  mateixes  proporcions 

intervàliques.

El desenvolupament comença on acaba l'exposició (c. 8). Hi apareix un tema 

nou, que sorgeix del motiu “corxera - dues semicorxeres” convertit a “corxera 

109 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de: Bach, J. S.: Inventionen Sinfonien, 
[musica impresa], Henle Verlag, Munic, 1978, Pàg. 36.
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amb punt - semicorxera”. Aquest tema nou s'utilitza a mode d'interludi fins el 

compàs 10, on torna a aparèixer el tema principal, aquest cop en Si menor. Una 

altre  vegada,  el  tema està  acompanyat  del  contrasubjecte  i  de  les  sempre 

presents semicorxeres del motiu codal del subjecte. Precisament, aquest nou 

motiu “corxera amb punt - semicorxera” és el protagonista de interludi cadencial 

cap a Fa# menor (cc. 12-14). A partir d'aquí, la tensió musical està dirigida cap 

a la reexposició. Hi ha un nou interludi, protagonitzat pel motiu que surt del cap 

del  subjecte  i  pel  motiu  codal  que  encara  hi  és  present.  Després  d'una 

progressió descendent des de Fa# menor, a Mi menor i finalment a Re major, 

que converteix a dominant, arriba al pedal de la fuga (c. 18). Aquest és el final 

del desenvolupament, i el punt de màxima tensió de l'obra. 

A la reexposició del compàs 19, el primer subjecte que apareix està en el to del 

IV grau (Sol major) i el presenta la tercera veu. El següent subjecte, ja en Re 

major, el presenta la segona veu (meitat del c. 21). Per acabar, el tercer i últim 

tema, també en Re major, sorgeix  a la meitat del compàs 23,  creant un petit 

stretto ja que comença on la segona veu encara està acabant d'exposar el 

motiu codal de semicorxeres. Com que aquest motiu codal ha estat utilitzat com 

a  coixí  harmònic  durant  tota  la  fuga,  el  stretto passa  pràcticament 

desapercebut. La fuga acaba exactament on finalitza l'última presentació del 

subjecte.

El caràcter en aquesta peça és desenfadat i fresc, degut a la tonalitat en que 

està  escrita,  Re  major.  Cal  remarcar,  com a  punts  importants,  que  la  fuga 

segueix un patró gairebé escolàstic excepte en dos punts: el  primer és que 

l'aparició  del  subjecte,  a  l'inici  de  la  peça,  ve  acompanyat  d'un  motiu  que 

apareix només en el primer compàs; la segona curiositat és la reexposició de la 

fuga, que està sobre el IV de la tonalitat i no sobre el I grau.

64



del taller al gran repertori de concert

OBSERVACIONS

Bach va escriure un prefaci a les Invencions i Simfonies, que resulta ser de vital 

importància per entendre l'objectiu amb el que va compondre aquestes peces:

“Una honesta guia,

que ensenyarà als que estimen el clavecí,  especialment a aquells que volen  

instruir-se en ell, un mètode senzill per arribar a tocar netament a dues veus i,  

després d'haver progressat, executar correctament les tres parts obligades; al  

seu  torn  aprendran  no  només  a  crear  noves  idees  sinó  també  com 

desenvolupar-les bé; i sobretot, a aconseguir un estil cantabile mentre obtenen 

una bona mostra de composició.”110

El més brillant és que, actualment, aquestes simfonies i les seves germanes 

menors, les invencions a dues veus, continuen fent la mateixa funció que Bach 

va deixar per escrit.

110 Ídem, pàg. 2. 
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Frédéric Chopin (1810-1849)

Títol: Estudis

Classificació: Op. 10 i Op. 25

Número: 6 de l'Op. 10 i 11 de l'Op. 25

Any de composició: Op. 10: 1829-1832, Op. 25: 1832-1836

Edició: Carl Mikuli

Editorial: G. Schirmer

ANÀLISI

Chopin, estudi 6 Op. 10

Estem  davant  d'un  estudi  que  posseeix  una  bellesa  innegable  que  inunda 

l'ambient  amb  uns  colors  harmònics  especials.  Precisament,  en  els  seus 

estudis, Chopin potencia la forma, l'harmonia, la melodia i la polifonia, i això els 

converteix en obres aptes per als recitals.

En aquesta peça la dificultat tècnica no rau en la velocitat de dits; la factura 

d'aquest estudi, formada per un baix, a vegades reforçat per la octava, una línia 

cromàtica com a acompanyament, la melodia contracant i la melodia principal, 

dificulta enormement l'execució. En concret, la dificultat prové principalment de 

la melodia cromàtica que condueix tot l'estudi. Aquesta línia està escrita com a 

floreix d'una nota de l'harmonia, i presenta un moviment cíclic i constant que 

em recorda el fil de la vida que teixien les Moires, deesses del destí. Fugint de 

llicències poètiques, els florejos que fa aquesta línia creen colors que queden 

molt lluny de l'harmonia, però que estan físicament molt aprop, a tan sols mig to 

o un to de distància; a causa d'això, aquesta veu manté sempre una tensió 

gravitacional entorn a la nota real de l'harmonia. Tenint en compte que el tempo 

indicat per Mikuli és exageradament ràpid (69 la negre amb punt)111, i escoltar 

111 Chopin, F.: Frederic Chopin: Complete works for the piano. Book VIII Etudes, [música 
impresa], Editor: Mikuli, C., G. Schirmer, New York/London, 1916, pàg. 26.
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tots  aquests  cromatismes i  tensions harmòniques és  impossible.  La tradició 

interpretativa, però, ha preferit apostar per escoltar la música que per llegir el 

tempo metronòmic que indica la partitura. De manera que la versió que faré jo, 

aposta per aquesta idea. La veritable dificultat de l'estudi és prendre's temps 

per escoltar cada interval d'aquesta línia sense perdre la continuïtat musical. 

L'estudi de Chopin, es pot dividir en tres parts, segons com està distribuït el 

ritme harmònic. En la primera, des del compàs 1 al 16 (inclòs), i en la tercera, 

del 41 al final, el ritme de l'harmonia va al compàs, o sigui, que cada compàs 

està  format  principalment  per  un  sol  acord.  La  part  central,  que  és  on  es 

condueix  la  música  cap  al  punt  culminant,  va  des  del  compàs  17  al  40,  i 

destaca perquè cada compàs té dos colors harmònics diferents. 

No m'estendré en explicar l'harmonia de cada compàs. Simplement dir que la 

primera part està formada per una semi frase que acaba en la dominant, Sib 

(cc. 1-8), i una semi frase resolutiva que resol a la tònica, Mib menor (cc. 9-16). 

El següent fragment, que condueix al punt àlgid de l'obra, comença amb una 

progressió  ascendent  de  Fa  menor,  a  Sol  menor  i  ràpidament  modula 

cromàticament al fp de Mi major (c. 21). Aquest és el punt de més lluminositat 

de tot  l'estudi.  A continuació canviarà el  color cap a Do# menor (c.  25) per 

acostar-se a la progressió ascendent que va des del compàs 29 fins al punt 

culminant en el compàs 32. Un cop en el punt de màxima intensitat de l'estudi, 

la  música  anirà  planejant,  per  moviment  cromàtic  descendent  de veus,  fins 

arribar a la dominant de la tonalitat original de l'estudi (cc. 39-40).

Ja  en  la  tercera  part,  Chopin  torna  a  repetir  el  material  presentat  en  els 

compassos 1-7 de l'estudi; i l'acaba amb una coda formada per la repetició del 

compàs  47,  i  una  resolució  al  pedal  de  tònica,  mib.  Sobre  aquest  pedal 

desenvolupa uns cromatismes que passen alhora per l'acord de tònica i per 

l'acord  de  dominant,  per  acabar  resolent  amb  una  cadència  picarda  a  Mib 

major.
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Aquesta cadència, que tant recorda a la música de Bach, ens mostra la gran 

estima  que  Chopin  tenia  pel  compositor  Barroc.  La  relació  amb  aquest 

compositor havia estat impulsada per els seus primers mestres. Tant Wojciech 

Żywny, que era violinista,  com Józef Ksawery Elsner, compositor, eren devots 

de Bach, i  van introduir Chopin en el seu món. Així doncs, a part d'aquesta 

cadència picarda, Chopin utilitza un tipus de cromatisme, en la melodia interna 

tantes vegades mencionada aquí, semblant al que utilitzava Bach. De cara a la 

interpretació, és bàsic tenir clar aquesta relació entre els dos compositors per 

tal de trobar el caràcter de la peça i per valorar la importància de la polifonia en 

aquest estudi i en tota la música de Chopin.

Una característica molt important d'aquest estudi és el fraseig. Podem trobar 

tant frasejos a gran escala, per exemple del compàs 1 al 16, com frasejos a 

plans més petits, com el que cada compàs conté amb la melodia cromàtica. Cal 

trobar l'equilibri entre aquests dos plans: no ha de ser una interpretació molt 

general, ni molt detallista. Per fer això és necessari no abandonar els finals de 

cap frase a petita escala, i alhora controlar l'harmonia de la vista general.

Chopin, estudi 11 Op. 25
Després d'una introducció a tempo lento i a ritme de marxa fúnebre, l'estudi es 

transforma cap a un caràcter risoluto molt brillant i amb un tempo Allegro con 

brio. El motiu de ritme fúnebre es desenvoluparà com a tema de tot l'estudi i 

sempre apareixerà, excepte en algun passatge, harmonitzat a la mà esquerra. 

La mà dreta articula un motiu construït bàsicament a partir de la combinació de 

dits 5-2-4-1. El  tempo d'aquest estudi ve determinat per la velocitat a la que 

pots escoltar amb claredat i legato, el motiu que fa la dreta. El tempo marcat en 

la edició de Mikuli, alumne de Chopin, és de 69 la blanca amb punt.112

Aquest estudi està format per quatre grans fragments. El primer d'aquests està 

sobre La menor, tonalitat que estableix entre el compàs 5 i el 14. A continuació 

modula cap a Do major a través del IV grau d'aquesta tonalitat (fa major). Dins 

112 Chopin, F., Op. cit, pàg 102.
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d'aquest  fragment  trobem les  dues  combinacions  de  dits  que  he  comentat 

abans.  Quan  l'harmonia  és  més  estable,  perquè  la  manté  durant  quatre 

compassos, la mà dreta fa una filigrana de semicorxeres descendents sobre la 

combinació  de  dits  5-2-4-1  (cc.  5-8),  quan  l'harmonia  es  desestabilitza  per 

l'aparició d'un ritme harmònic més ràpid, la mà dreta fa una filigrana ascendent i 

després  descendent  sobre  la  mateixa  combinació  de  dits.  Encara  que  la 

combinació de dits sigui la mateixa, el dibuix melòdic, doncs, és diferent:

Exemple 1: Dibuix melòdic descendent113

Exemple 2: Dibuix melòdic ascendent i descendent114

El  següent  passatge,  a  partir  del  compàs  23,  repeteix  el  material  dels 

compassos 5-14 però en la tonalitat de Mi menor. Paral·lelament a com ho ha 

fet abans, a partir del compàs 33 modula cap a la tonalitat de Do major. 

El  següent fragment,  del compàs 41 al  68, és el  desenvolupament d'aquest 

estudi;  l'harmonia i  els  motius evolucionen cap a colors harmònics nous. Al 

principi d'aquesta part, les mans intercanvien els seus papers: la dreta passa a 

fer  el  tema  melòdic,  i  l'esquerra  fa  les  semicorxeres  que  omplen  l'acord 

disminuït  de sèptima disminuïda.  Després,  doncs,  d'aquest  passatge on les 

mans intercanvien el seu paper, l'acord disminuït resol inesperadament a Lab 

major,  amb un 6/4 cadencial.  Del  compàs 47 al  54, Chopin farà modular la 

música cada dos compassos. De manera que els següents dos compassos van 

a Mi major, a través d'un altre 6/4 cadencial. Els pròxims dos van a Do menor, a 

113 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de: Chopin, F.: Etüden. [musica impresa]. 
Henle Verlag, Munic, 1983, Pàg. 96.
114 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de: ídem, pàg 96.
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través d'una modulació cromàtica, i els últims dos a Mi menor. Al compàs 53, 

una ràpida  progressió  harmònica,  on  cada negra  té  una  harmonia  diferent, 

condueix la música cap a una cadència: II  grau de La major al  compàs 55, 

dominant de la dominant al compàs següent i dos compassos amb funció de 

dominant  de La major.  Però en comptes de resoldre a aquesta tonalitat,  la 

esquiva mantenint el pedal de V grau durant els propers 10 compassos. Aquest 

pedal  tan  sols  està  escrit  durant  els  compassos  59 i  60,  però  la  sensació 

sonora que és percep és que s'aguanta durant la turmentosa explosió de so en 

que les dues mans fan semicorxeres en direcció inversa, i en la cadència que 

condueix a la reexposició.

Altra  volta,  Chopin  exposa el  material  del  principi  en  la  menor.  Estem a  la 

reexposició, en el compàs 69. El canvi, respecte l'exposició del principi, apareix 

en el compàs 79; allí sembla que torni a modular a Do major. Però no, una 

progressió cromàtica ascendent que comença a l'acord de re menor i arriba fins 

a l'acord de sexta augmentada del compàs 83, resoldrà en un 6/4 cadencial de 

la tonalitat de La menor i,  finalment, a La menor en el  compàs 89. Aquesta 

harmonia es manté durant tota la Coda. En el compàs 89, segons la tradició, 

els accents que hi  ha a la mà esquerra han d'imitar el tema principal de la 

marxa fúnebre i, per tant, la nota del tercer accent és un “si”. En l'edició Mikuli, 

però, aquests accents es mantenen sobre la nota “la”:

Compassos 89 i 90 de la edició Mikuli115

Després d'aquest  passatge on la música descendeix cap a un registre molt 

greu i fosc, uns acords placats sobre el tema de la marxa fúnebre en La menor 

115 Chopin, F., Frederic Chopin: Complete works for the piano. Book VIII Etudes, Op. cit., pàg. 
109.
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donaran  per  finalitzat  aquest  estudi  de  caràcter  heroic.  Abans,  però,  per 

compensar la tendència de la coda a descendir cap els greus, una virtuosa 

escala ascendent posarà punt i final a aquesta meravella d'obra.

OBSERVACIONS

Chopin va escriure aquests magnífics Op. 10 i 25 amb la intenció de fer uns 

estudis per treballar aspectes tant tècnics com musicals.  L'objecte d'aquests 

estudis no era formar part del repertori de concerts. Chopin, de fet, no era un 

pianista que gaudís tocant recitals de piano en sales grans ja que preferia la 

música en sales més petites i familiars. A més, trobava superficial el lluïment 

virtuós  d'alguns intèrprets  de  la  seva època.  L'objecte  compositiu  d'aquests 

estudis  era  el  mateix  que  el  dels  seus preludis  o  dels  nocturns:  agafar  un 

gènere compositiu i, partint del caràcter, fer-ne una obra d'art.

Actualment, la concepció ha canviat una mica. Aquests estudis formen part del 

repertori  bàsic dels pianistes, tant en les sales de concert com a les aules. 

Molts intèrprets han afegit les col·leccions d'estudis al seu repertori de concert, 

possiblement, amb l'objecte de mostrar al públic un virtuosisme del que Chopin 

no n'estaria orgullós. L'objecte de la interpretació d'aquesta música ha de ser, 

segons la meva opinió, mostrar l'obra d'art que va crear. La gent hauria de sortir 

del  concert  dient:  ostres,  els  estudis  de  Chopin  són  una meravella!;  i  no... 

ostres, quin pianista tant impressionant... i quina tècnica!

Tot  i  això,  aquests  estudis  són  possiblement  els  més  complexes,  difícils  i 

arriscats de tocar de tots els estudis que he treballat al llarg del projecte.
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Franz Liszt (1811-1886)

Títol: Zwei Konzertetüden: Waldesrauschen i Gnomenreigen

Classificació: S. 145

Any i lloc de composició: Roma, 1862-63

Edició: Urtex

Editorial:  Henle Verlag

ANÀLISI

Waldesrauschen

Waldesrauschen, que traduït de l'alemany és “Murmuris del bosc”, és una obra 

per-impressionista en que Liszt  descriu amb la  música un ambient  que ens 

transporta a un lloc màgic.

Els murmuris d'aquest bosc estan representats per una figura de semicorxeres 

en grups de sextets que es manté durant gairebé tot l'estudi. Com un raig de 

llum del sol que travessa el cel ennuvolat, i il·lumina tènuement el nostre bosc, 

Waldesrauschen neix xiuxiuejant un timbre dolcissimo i una corda als aguts de 

la mà dreta. Sota aquest murmuri apareix a la mà esquerra el tema melòdic de 

l'estudi. Aquests són els dos motius a partir dels que escriu tota l'obra. A partir 

del  compassos  7  i  8,  continuant  amb  la  textura  de  l'inici,  l'harmonia  es 

desenvolupa cap a un centre tonal molt allunyat del Reb major de l'armadura; 

va a Mi major. Però per poca estona; el color de Mi major desapareix amb la 

brillant reentrada tre corde del Reb major (c. 15). 

Fins al moment, però, Liszt encara no ha establert cap tonalitat concreta. El fet 

que utilitzi  acords en primera inversió en totes les resolucions contribueix a 

crear la sensació d'una atmosfera flotant i  transparent.  És al  compàs 17 on 

reposa la música en la tonalitat definitiva de Reb major. El fragment que ha 

aparegut fins al moment, ara és cantat amb eufòria per octaves a la mà dreta. 
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Aquest, condueix la música cap a un possible punt culminant, però enlloc de 

l'explosió romàntica que hi havia al compàs 15, on la mà dreta ha començat a 

cantar les octaves, la música es conduïda de nou cap a l'estat d'ànim pacífic 

del principi (c. 29). 

La armadura, però, ha tornat a canviar. Liszt presenta el tema tal com ho fa al 

principi de l'estudi, però sobre Fa major. A continuació, es produirà un augment 

de la lluminositat quan torni a presentar aquest tema en La major. La calma, 

però, no dura gaire temps. Un prolongat passatge poco a poco più agitato porta 

la música a un desbordant apassionato que re-contextualitza la melodia inicial 

sobre acords disminuïts (cc. 51-52). El caràcter alegre i plàcid d'aquest tema ha 

desaparegut.  La  melodia  ja  no  expressa  una  alegria  tranquil·la  sinó  un 

agitament  apassionat.  Aquest,  llença  la  partitura  cap  a  una  fortissíssima 

progressió  d'arpegis,  que  desemboquen  en  una  estrepitosa estampida 

d'octaves a la mà esquerra, que cal mantenir controlades durant l'execució. 

La tensió acumulada veurà la llum amb l'aparició de la recapitulació del tema en 

la clau original  (c.  61).  La feble escletxa de llum que il·luminava tènuement 

l'ambient  a  l'inici  d'aquest  poema  musical,  ha  fet  desaparèixer  els  núvols, 

esclarir el dia i enlluernar amb força el nostre bosc. 

A continuació, un passatge de caràcter improvisat, sobre el tema melòdic de 

l'estudi, crea noves sonoritats: acords placats,  tremolos entre les dues mans i 

una bella cascada descendent que és l'encarregada de transformar l'ambient 

altra vegada a Waldesrauschen, Murmuris del bosc. La impertorbable serenitat 

torna a la coda de l'estudi. El murmuri sembla elevar-se cap al cel, i poc a poc 

desaparèixer. Entre els núvols, dos arpegis  pianissíssimo tanquen el final de 

l'obra.

Liszt, Gnomenreigen
Tal com està construït l'estudi Gnomenreigen, “la dansa dels gnoms”, es podria 

pensar  que  hi  ha  un  programa  darrere  de  la  música.  Els  caràcters  tant 

74



del taller al gran repertori de concert

contrastats que hi apareixen, els colors que es desprenen i, sobretot, la forma 

d'aquesta obra em fan pensar en que darrere hi ha una història. Sigui o no 

certa aquesta afirmació, el que està clar és que l'objectiu poètic de l'estudi no 

és altre que ensenyar-nos les diferents facetes dels personatges imaginaris que 

presenta Liszt, els Gnoms.  Segons les antigues mitologies d'Europa del Nord 

aquests personatges són uns nans fantàstics que habiten en les entranyes de 

la terra i treballen les mines, per tal de custodiar els tresors subterranis i tenir 

cura dels metalls i pedres precioses . 

Liszt ens presenta aquests personatges com a petits i maldestres. El tema amb 

el  que inicia  l'estudi,  està  contínuament  ornamentat  amb acciaccatures que 

“deformen”  la  naturalesa  de  l'harmonia  a  la  que  precedeixen.  També  ens 

descriu aquests sers com a sigil·losos i  cautelosos, mitjançant el registre de 

mitjos-aguts  i  la  dinàmica  sempre  pianissimo que  utilitza  al  principi.  Aquest 

fragment  té  un  aire  molt  humorístic,  ja  que  presenta  els  gnoms  com  a 

personatges ridículament divertits. Alhora, però, conté un punt de foscor de la 

que n'és responsable la tonalitat en la que està escrit: Fa # menor.

El color canvia radicalment a partir del compàs 21 amb l'entrada de la nova 

tonalitat de La major. La factura d'aquesta nova part mostra, amb un caràcter 

juganer i alegre, la dansa dels gnoms. A la mà esquerra tenim les harmonies 

escrites com a acords placats, que es repeteixen amb caràcter rítmic sobre el 

compàs ternari, i a la dreta tenim un passatge de semicorxeres molt lleugeres, 

on  s'hi  destaquen  les  notes  de  la  melodia,  que  “ballen”  sobre  el  ritme  de 

l'esquerra. Per tant, l'esquerra és el punt més important en aquest passatge, ja 

que és la base del  ritme i,  per  tant,  de la  dansa dels  gnoms.  La intensitat 

musical augmenta amb les modulacions ascendents de mig to: de La major, a 

Sib,  a  Si,  i  finalment  una pujada cromàtica  que els  llença al  moment  àlgid 

d'aquesta part. Una escala rapidíssima descendent cromàtica recull  la tensió 

musical que s'havia creat, i ens retorna al punt inicial de l'estudi.

El següent fragment, que comença al compàs 37, és una repetició exacta de la 
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primera part pianissimo d'aquesta obra. El tempo, el caràcter i la tonalitat tornen 

a ser els mateixos. 

El passatge que ve a continuació, al compàs 57, torna a ser el mateix que el del 

compàs 21. Aquest cop, però, l'ascens musical parteix de la tonalitat de Sib 

major. Seguint la mateixa forma que abans, la música torna a ascendir cap a un 

nou  punt  àlgid.  Les  escales  cromàtiques  ascendents  tornen  a  recollir  la 

intensitat acumulada i retornen la música al punt d'origen.

El següent passatge, que comença al compàs 72, manté un caràcter semblant 

al de l'inici, però canvia la forma i la música. El material presentat en el primer 

fragment,  és  desenvolupat  cap  a  colors  encara  més  foscos  i  greus.  La 

sigil·lositat inicial va canviant cap a un caràcter més atrevit. Aquest fragment 

comença en Sol menor i de seguida s'instal·la en el color de l'harmonia de la 

dominant.  Des  del  compàs  84,  Re  dominant  és  la  protagonista.  La  dreta, 

realitza una progressió d'harmonies paral·leles, que són les que donen aquesta 

sensació  “d'atreviment”  que  no  apareix  a  l'inici  de  l'estudi.  L'harmonia  de 

dominant resol a Do#, també en format de dominant i tònica en 6/4 (fa# menor, 

c. 103). A continuació, una pujada cromàtica d'acords augmentats acumula una 

tensió harmònica que quedarà suspesa en un intens silenci.

La tensió acumulada resol en la lluminosa tonalitat de Fa# major. Tot i que la 

forma, les progressions harmòniques i  la factura és igual  que en el  segon i 

quart  fragment,  el  caràcter  rítmic  de  la  dansa  és  augmentat  en  intensitat  i 

brillantor  per  la  dinàmica  fortissimo.  Després  de  la  progressió  ascendent 

d'acords disminuïts,  la  intensitat  que anteriorment  es recollia  en una escala 

cromàtica descendent, ara es condueix al punt culminant de l'obra (cc. 133-

136).  La  intensitat  musical  creada  en  aquests  quatre  compassos,  explota  i 

desapareix després d'una cascada d'escales descendents a distància de sexta, 

que desemboquen en una explosiva resolució a octaves. 

El fragment final té un caràcter semblant a l'inicial. La màgia de la música, però, 

s'ha esvaït.  Poc a poc i sigil·losament, la música va desapareixent fins que, 
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com a l'estudi anterior, dos acords en ppp tanquen aquesta obra fantàstica.

OBSERVACIONS

A diferència de Chopin,  els estudis de Liszt estan construïts sobre diferents 

tipus de cèl·lules melòdiques, i no es basen només en un sol aspecte tècnic. 

Evidentment, el virtuosisme és present en tots els estudis, i de fet en moltes 

obres del compositor Hongarès. En les obres analitzades, Liszt dóna prioritat al 

caràcter poètic sobre el treball purament tècnic. Són estudis, doncs, creats per 

a ser interpretats en públic.
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Alexander Scriabin (1872-1915)

Títol: Tres estudis

Classificació: Op. 65

Número: 3
Any de composició: entre 1911-1912

Edició:  Igumnov i Mil'shtey

Editorial: Dover Publications

ANÀLISI

Scriabin, estudi 3 Op. 65 
En aquest estudi es contraposen dos caràcters que són molt freqüents en el 

llenguatge de Scriabin. Per un costat tenim el caràcter “volàtil” i per l'altre el 

caràcter “imperiós” (Impérieux).

Per aconseguir el primer d'aquests caràcters, Scriabin fa servir una escriptura 

minimalista; el motiu utilitzat no és més gran que mig compàs. Aquest motiu es 

basa en la contraposició de ritmes de tresets de corxeres a la mà dreta i tresets 

de  semicorxeres  i  silenci  de  corxera  a  la  mà  esquerra;  d'aquesta  manera 

aquests dos ritmes només coincideixen en el principi de cada pulsació. Això, i la 

dinàmica pianissimo, ajuden a crear la sensació que el so és volàtil perquè és 

tant lleuger que es manté en suspensió.

El  caràcter  “imperiós”  es  basa,  com fa  habitualment  Scriabin  en  les  seves 

obres,  en  la  repetició  arborada de l'harmonia  a  ritme de tresets  dins  d'una 

dinàmica  forte.  Això,  sumat  a  la  melodia  de  caràcter  marcial  d'aquests 

fragments,  dóna com a resultat  un caràcter de gran intensitat,  que impera i 

regna sobre la música.

Com ja he dit en el projecte, aquest estudi i els altres dos que formen l'Op. 65, 
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estan construïts sobre motius intervàlics concrets.  A part  de la dificultat  que 

treballa aquest tercer estudi, la quinta justa, està basat harmònicament en la 

sonoritat de l'interval de tritò.

L'estudi  comença  amb  el  caràcter  “volàtil”  sobre  el  tritò  “si-fa”  i  la 

enharmonització del “si” pel “dob”.  Al compàs 4 puja al centre tonal de “sol-

do#(reb)” i al compàs següent al de “la-re#”. Aquest es manté fins al tancament 

de  la  primera  frase  en la  sonoritat  del  tritò  inicial  “mi#-si”  en el  compàs 8. 

Aquestes petites modulacions es basen en el  moviment ascendent per tons 

dels baixos de cada harmonia: sol, la i si. La segona frase que forma aquest 

fragment  és  la  mateixa  que la  primera,  però transportada una sexta menor 

ascendent.  Així  doncs:  passem pel  tritò  “reb(do#)-sol”,  “mib(re#)-la”,  “fa-si”  i 

tancament  en  “do#-sol”.  Els  baixos  segueixen  el  mateix  procediment  i  es 

mouen en intervals de to: mib, fa i sol. 

El següent fragment, absolutament antagònic pel que fa al color, està basat en 

el  caràcter  “imperiós”  i  s'inicia  en  un  centre  tonal  marcat  per  “do#-sol”  que 

alhora conté un altre tritò: “fa-si(dob)”. La melodia està formada per un motiu 

molt més llarg que en el fragment de caràcter més “lleuger”. Després de tres 

frases melòdiques de quatre compassos, una quarta frase ens fa canviar de 

centre tonal. Anem a “mi”, construït amb el tritò “sol#-re” (c. 31). El fragment 

que ve a continuació fa la funció de pont modulant cap a la repetició del segon 

tema.  Està format per  la  contraposició  dels  dos caràcters presentats  fins al 

moment.  Basat  en  el  nou  centre  tonal  de  “mi”,  s'inicia  aquest  tros  amb el 

caràcter “volàtil” al compàs 33, contraposat pel caràcter “imperiós” al 35, i altra 

vegada pel caràcter “volàtil” al 37, que és l'encarregat de modular cap al nou 

centre tonal: “fa#” (tritò: “sib-mi”). Altra vegada apareix un passatge semblant al 

del  compàs 17,  però que està format per  dues frases de 4 compassos.  La 

segona frase modula al centre de “la” (tritò: “sol-do#”, c. 45).

Seguidament ve un fragment que contrasta els dos caràcters de Scriabin, i que 

poc a poc va  acumulant  intensitat  per  arribar  al  punt  àlgid  del  compàs 61. 
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S'inicia al compàs 47, amb el caràcter “volàtil”, sobre la base tonal que tenia 

abans (“la”, tritò: “sol-do#(reb)”). Dos compassos després, apareix el caràcter 

“imperiós” sobre el mateix centre tonal, i a continuació un passatge modulant 

de dos compassos sobre el caràcter “volàtil”, que puja a “si” (tritò: “la-re#”) en el 

caràcter “imperiós”. De nou, una interrupció del caràcter “volàtil” (cc. 54-55) que 

esclata finalment en un fragment “imperiós” que retorna al centre tonal inicial de 

“sol” (amb tritò: “si-fa”) en el punt àlgid de l'estudi. 

La recapitulació, en caràcter étincelant (centellejant, brillant), manté l'harmonia 

dels  16 primers compassos,  però canvia  el  ritme.  Aquest  canvi  afavoreix  el 

caràcter de centelleig que apunta Scriabin. 

De nou, apareix el caràcter “imperiós”, en el mateix centre que el compàs 17 

(“do#-sol”). Un accelerando de nou compassos llença la música cap al silenci.

Per acabar, una coda amb una pujada cromàtica legato de la mà dreta i una 

successió d'acords majors de sèptima menor que baixen per terceres menors a 

la  mà esquerra,  i  que arriben al  centre  tonal  “do#”  (tritò:  “si-fa”),  que és  el 

principal de la peça.

OBSERVACIONS

En l'apartat del projecte en el que parlo de Scriabin menciono la relació entre 

les obres del compositor rus i Chopin. A part de la relació en l'estil compositiu, 

hi  ha un paral·lelisme en els estudis. A diferència de Liszt, tant Chopin com 

Scriabin treballen una sola dificultat tècnica en cada estudi. La peça analitzada, 

per exemple, es basa en la dificultat de la quinta placada, i la utilitza com a 

recurs motívic compositiu per a crear els dos caràcters.
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Títol: Études-Tableaux

Classificació: Op. 39

Número: 6
Any de composició: 1911

Editorial: Boosey & Hawkes

ANÀLISI

Rachmaninoff, Étude-Tableau 6 Op. 39
Com  ja  he  explicat,  aquest  és  un  dels  Études-tableaux que  Resphigi  va 

orquestrar. “El conte de la caputxeta vermella i el llop ferotge” és el programa 

que Rachmaninoff va revelar al compositor italià. Tot i això, Rachmaninoff no va 

posar cap títol programàtic als estudis, esperant que fos la música la que brillés 

per si mateixa.

La música es divideix en dos caràcters ben diferenciats, que es distingeixen 

pels registres que utilitzen. Un d'ells, el caràcter més fosc, utilitza un registre 

sonor de greus, i l'altre, el caràcter més lluminós, utilitza un registre més agut. 

S'inicia l'estudi amb el caràcter fosc i amb un motiu cromàtic ascendent, que 

anirà apareixent durant tota l'obra, que ens condueix a l'harmonia de La menor, 

la tonalitat principal. A continuació apareix el caràcter més lluminós, que utilitza 

semicorxeres amb repeticions, a la mà dreta, i  corxeres en grups de dos, a 

l'esquerra. Aquest motiu, marcat per la indicació leggiere, crea una sensació de 

pressa  i  nerviosisme,  que  es  potencia  amb  el  fet  que  la  melodia  principal 

aparegui  en  staccato en  la  primera  semicorxera  de  cada  grup  de  quatre. 

Després d'una curta intervenció del tema fosc (c. 11), torna a aparèixer el tema 

més neguitós en els aguts. Com en la frase anterior, aquesta comença i acaba 

en La menor. Un altre compàs amb el motiu cromàtic ascendent marca l'inici 
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d'un passatge on el nerviosisme i la por arribaran a un punt àlgid. En el compàs 

20, s'inicia una línia ascendent, de velocitat progressiva, d'acords menors en 

paral·lel.  Partint  de  La  menor  (c.  20),  passaran  per  Sib menor  (amb  la 

enharmonització del do#) i Si menor (c. 21), Do menor i Do# menor (c. 23), Re 

menor i  Mib menor  (amb la enharmonització  del  fa#) (c.  24),  Mi  menor,  Fa 

menor i Fa# menor (c. 25), i arribada culminant a Sol menor. Seguint amb el 

mateix  motiu  que  fins  ara,  l'harmonia  i  la  intensitat  musical  comencen  un 

descens progressiu que tornarà a transportar les harmonies de Sol menor a La 

menor (cc. 28-34).  El  motiu cromàtic fosc obra la porta al  següent fragment 

d'aquest estudi.

Apareix  un  nou  motiu  basat  en  el  tema  que  presentaven  les  primeres 

semicorxeres de cada quatre del  motiu  “lleuger”  a  l'inici.  Aquesta nova part 

s'inicia  en  una  cadència  trencada  a  Fa  major  en  pianissimo.  Dins  la  nova 

cèl·lula  motívica  hi  van apareixent  petites  mencions al  tema “fosc”  cromàtic 

ascendent de la primera part. El tema el presenta, polifònicament, primer la veu 

més greu de la mà esquerra (c. 39), després la veu inferior de la mà dreta (c. 

40)  i  a  continuació  la  veu  superior  (c.  41).  Els  colors  harmònics  menors  i 

augmentats predominen en aquest fragment. Una petita llum sorgeix en el Lab 

major del compàs 45, però és reconduïda ràpidament cap a Fa menor (c. 46). 

Aquí comença un  poco a poco accelerando,  i  un  poco cresc.,  que marquen 

l'inici del llarg ascens cap al punt culminant de l'estudi. El punt culminant està 

construït  mitjançant varis paràmetres: el  primer és l'acceleració constant del 

tempo, el segon és el  crescendo de la dinàmica i el tercer és l'augment del 

registre de la melodia cap als aguts. El primer paràmetre arriba al seu màxim 

(Presto)  al  compàs  59.  El  segon  paràmetre  està  escrit  amb  diferents 

crescendos que fan l'efecte d'onades, i cada una d'elles van del piano al forte 

(del  compàs  46 al  52,  del  compàs  53 al  58,  del  59  al  65  i  del  65  al  71). 

Finalment, el tercer paràmetre és la pujada progressiva de la melodia cap a 

registres més aguts: comença en un “do 3” i en la següent onada dinàmica ja 

estem al “si 3”. Poc a poc va ascendint cap al “do# 5” del  presto, el “sol 5” al 
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compàs 65 i finalment el “si 5” en el compàs culminant, el 71. Harmònicament 

parlant, en aquest ascens a la culminació Rachmaninoff utilitza un llenguatge 

que desenvolupa de tal manera el cromatisme, que el resultat sonor no respon 

a cap tonalitat; excepte els punts on en concreta alguna: a l'inici de la pujada 

estem en un aproximat Fa menor (c. 46), que troba una arribada fugaç a Lab 

menor (c. 49). El següent ascens arriba a Do# menor (c. 59), Mi menor (c. 65) i 

finalment Sol# menor (c. 71) que és el punt culminant. 

Un cop arribat al punt àlgid de l'estudi, la música descendeix cromàticament 

amb sonoritats d'acords augmentats fins al piano (c. 76). Però, com és habitual 

en  Rachmaninoff,  la  intensitat  musical  del  punt  culminant  encara  no  s'ha 

acabat.  Uns  fantàstics  tocs  d'alerta  (c.  75)  marquen  l'inici  de  la  segona 

remuntada al cim. Com ha fet abans, augmenta la intensitat musical fent créixer 

progressivament la dinàmica i el registre. La preparació cap al següent punt 

culminant no és tant elaborada com en l'anterior; val a dir que aquest cop no 

parteix de zero com en el  compàs 46. Després d'una progressió harmònica 

ascendent arriba a el centre tonal de Fa menor (c. 88). Ràpidament, l'harmonia 

va baixant en funció del moviment cromàtic descendent del baix, fins arribar a 

un últim crit aterrador (c. 93) que porta l'estudi altra vegada a La menor.

A continuació apareix, a mode de recapitulació, el tema “lluminós” del principi. 

El caràcter nerviós i agitat, poc a poc s'anirà calmant a través d'una progressió 

descendent  (cc.  102-110)  construïda  a  partir  del  material  motívic  del  tema 

lluminós  i  del  cromatisme  fosc;  aquest  últim  apareix  transformat  a  la  mà 

esquerra dels compassos 103 i 105. A partir del compàs 110, les harmonies de 

La menor i Sol# major es combinen fins el compàs 114. La cèl·lula motívica 

amb la que havia començat, es repeteix per posar fi a l'estudi.

OBSERVACIONS

Si  els  estudis  de Scriabin  tenen un punt  d'unió  amb els  de Chopin,  els  de 
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Rachmaninoff el tenen amb els de Liszt. En l'estudi que he analitzat podem 

veure clarament una característica que trobem en gairebé tots els estudis de 

Rachmaninoff i també en els de Liszt: no parteixen d'una sola cèl·lula motívica 

per ser construïts, sinó que n'utilitzen moltes i de dificultats diverses. En realitat, 

les  dificultats  que  es  treballen  en  aquests  estudis  queden  a  l'ombra  d'allò 

veritablement  important:  la  poesia,  les  imatges  i,  per  tant,  la  interpretació 

musical.
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FITXA TÈCNICA

Compositor: Robert Schumann (1810-1856)

Títol: Études en forme de variations

Classificació: Op. 13

Any de composició i publicació: 1934-1937, 1937

Edició: Urtex

Editorial: Henle Verlag

ANÀLISI

Schumann, Études en forme de variations Op. 13

Com  ja  he  explicat,  els  “Estudis  Simfònics”  van  ser  publicats  per  primera 

vegada al  1837; i  quinze anys més tard,  al  1852, Schumann en va fer una 

segona  edició.  A part  dels  dos  estudis  que  va  eliminar  a  la  segona  versió 

(Estudi  IX  i  Estudi  III),  les  diferencies  entre  les  dues  edicions  són  gairebé 

imperceptibles. Aquests canvis, en general, solen anar en favor de l'aclariment 

de la factura. Per exemple, en el compàs 12 de la primera variació Schumann 

descarta els tresets de semicorxera de la mà esquerra i les redueix a corxeres.

Compàs 12 del primer estudi (edició de 1837)116

116 Schumann, R.: Etüden in form von Variationen (Symphoniche Etüden) Op. 13 (Erste 
Ausgabe). [Música impresa]. Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1881, pàg. 3.
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Compàs 12 de la primera variació (edició de 1852)117

La partitura sobre la que treballaré és la de la nova edició de 1852. Tot i això, 

en el recital inclouré també els dos estudis que Schumann va eliminar de la 

primera edició, i que normalment s'afegeixen per tradició interpretativa.

Tema, Andante
El tema del Baró von Fricken és simple, però està magistralment harmonitzat 

per  Schumann.  En  la  primera  edició,  l'acompanyament  d'aquesta  melodia 

estava escrita  amb notes  més petites,  per  tal  de ressaltar  el  tema del  seu 

acompanyament; però en la segona edició, totes les notes tenen la mateixa 

mida. Amb una velocitat Andante, o sigui, que camina, el tema es desenvolupa 

durant  dues  frases  de  vuit  compassos  cada  una,  que  completen  els  setze 

totals.

Com que es tracta d'una obra en forma de variacions, val la pena analitzar en 

profunditat l'estructura harmònica del tema. La primera frase de vuit compassos 

es  pot  dividir  en  dues  semifrases  de  quatre.  La  primera  d'elles  comença 

dibuixant la melodia sobre l'acord de Do# menor, I grau de la tonalitat principal, 

i continua amb una cadència IV-V-I en el següent compàs. Seguidament acaba 

aquesta  semifrase  de  quatre  compassos  amb  una  cadència  a  la  dominant 

(Sol#)  a  través del  color  de  la  dominant  de  la  dominant  (Re#).  La següent 

semifrase torna a resseguir Do# menor, a continuació segueix amb La major (IV 

117 Schumann, R., Etüden in form von Variationen (Symphoniche Etüden) Op. 13 (Zweite 
Ausgabe). [Música impresa]. Editora: Schumann, C., Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1881, pàg. 
3.
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grau) i  acaba amb una cadència al III  grau (Mi major) a través del VII grau 

dominantitzat. 

Amb una anacrusi modulatòria cap a la dominant de Do# menor, es dona pas a 

la segona frase del tema. Sempre sobre el color de la dominant, els següents 

quatre compassos juguen amb la combinació I-V grau, per acabar en un 6/4 

cadencial i en la dominant. Per finalitzar, la melodia torna a dibuixar l'harmonia 

de Do# menor, que arriba al punt àlgid del tema en el calderó sforzando sobre 

l'harmonia de La dominantitzat. Per acabar, una cadència cap a Do# menor que 

no acaba de resoldre degut al pedal de “sol#” que es manté entre el penúltim i 

l'últim compàs. El final, amb els graus IV-V obre la porta a les variacions.

Així doncs, l'estructura harmònica, que és molt simètrica, és la següent:

 I  IV    V     I  V            I      IV  V    II     V
 I  VI                   V  I     IV    VII  (III) VII     III   V    I

 V (I) V          I  I             V  V             V
 I  VI                   V  I      II     V     V  I      IV     V

En gairebé totes les variacions, les dues frases de vuit compassos tenen un 

símbol de repetició, de manera que l'estructura final utilitzada per Schumann 

inclou aquestes repeticions.

La cèl·lula motívica que es fa servir amb més freqüència durant tots els “Estudis 

Simfònics” és la del primer compàs del tema:

A la veu superior hi ha el motiu “cap del tema principal”118

118 Ídem, pàg. 2.
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Variació I, Un poco piú vivo
Aquesta  variació  presenta  un  motiu  nou  que  s'anirà  repetint  al  llarg  dels 

“Estudis Simfònics”, que li dona un caràcter molt rítmic a l'estudi.

“Motiu rítmic”119

L'estructura harmònica és quasi bé la mateixa que en el tema, amb l'excepció 

que  la  primera  frase  acaba  en  Do#  menor  i  no  en  Mi  major.  Encara  que 

l'estructura sigui semblant, hi ha un passatge on l'harmonia s'allunya molt de la 

tonalitat inicial de Do# menor. En el compàs 10, a través d'una progressió de 

dominants secundàries (La7 i Re7) Schumann porta la música a la remota regió 

de Sol major. Ràpidament torna a recuperar la tonalitat inicial  en el següent 

compàs (c. 11). 

El “motiu rítmic” és contraposat al motiu “cap de tema” en Do# menor, en els 

compassos 5 i 13. Aquest estudi, doncs, està escrit sobre dues articulacions 

molt diferenciades: el staccato del motiu nou i el legato del tema.

Variació II
Aquesta variació també manté l'estructura harmònica del tema; tot i això, està 

molt més dilatada perquè la pulsació de negra és més lenta. És per aquest 

motiu que hi trobem moments on desenvolupa el material base del l'harmonia 

del  tema amb dominants secundàries i  altres harmonies que estan fora del 

diatonisme, i que aporten molta riquesa tímbrica. Per exemple, en el compàs 4, 

l'arribada a la dominant que abans es feia a través de la dominant de dominant, 

ara  es  fa  a  través  de  la  dominant  secundària  d'aquesta  dominant  de  la 

dominant. L'aparició d'aquesta harmonia (La# major) allunya per un moment el 

centre tonal de Do# menor. 

119 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de Schumann, R.: Etudes en forme de 
Variations Opus 13. [Música impresa]. Henle Verlag, Munic, Pàg. 120.
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Aquesta  variació  té  una  textura  molt  densa,  que  combina  dues  factures 

diferents. La primera està formada per una melodia, que utilitza amb freqüència 

el “motiu rítmic” de la variació I, un acompanyament, que repeteix els acords de 

l'harmonia a tresets de semicorxera, i finalment un baix, que resulta ser el tema 

del estudis simfònics. Aquesta factura, amb la que comença l'estudi, canvia en 

el compàs 5 per una de diferent. Aquesta nova està construïda amb la melodia 

que presenta la veu superior  a l'inici  de la variació,  orquestrada a distància 

d'octava per les dues mans, i pels tresets de semicorxera de l'harmonia.

En la segona part de la variació, torna a utilitzar-se la factura del principi; el 

motiu rítmic a la part superior, els tresets de l'harmonia i la melodia del tema a 

sota  d'aquests.  A més,  però,  hi  afegeix  un  pedal  de  sol#  com  a  baix.  A 

continuació, en la segona semifrase (cc. 13-16), utilitza la segona factura, amb 

la melodia doblada per l'esquerra i els tresets com a acompanyament.

Etude III, Vivace
Aquest estudi s'allunya una mica més de l'estructura harmònica i melòdica del 

tema. Manté, però, certa relació amb les cadències finals de cada una de les 

dues meitats. Aquesta peça va ser exclosa a la segona edició

Comença en Do# menor i  a continuació s'allunya ràpidament de l'estructura 

inicial. Tot i això, igual que la primera frase del tema, acaba amb una modulació 

al III grau (Mi major). Els següents compassos (cc. 9-12) estan construïts, com 

en l'original, sobre el color de la dominant. A continuació recapitula el material 

inicial i acaba una altra vegada en Mi major, i no en Do# menor com el tema.

A nivell  de textura és un estudi molt interessant. En la primera frase, la mà 

esquerra interpreta un passatge polifònic a dues veus mentre la dreta repeteix 

una cèl·lula motívica de gran dificultat. Aquest motiu de la mà dreta està extret 

directament del caprice número 1 de Paganini:
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Estudi III de Schumann120

Caprice 1 Op. 1 de Paganini121

Durant el projecte he parlat de la relació entre aquests dos compositors.

La part central, on hi predomina l'harmonia de la dominant, la textura canvia a 

un melodia lineal de fuses que es van repetint per imitació en les dues mans. 

La variació acaba amb la recapitulació íntegra dels primers vuit compassos; la 

factura i l'harmonia són les mateixes que a l'inici.

Variació III
Aquest estudi torna a mantenir l'estructura harmònica del tema. Aquest cop ho 

fa de manera idèntica a l'original.

El més remarcable d'aquesta variació és la textura aparentment homofònica, 

amb acords placats, que amaga un cànon absolutament estricte en les veus 

extremes dels acords de cada mà.

A nivell melòdic, el començament és el mateix que el del tema principal. També 

hi apareixen cites a cèl·lules motíviques que han aparegut anteriorment, com el 

“motiu rítmic” de la primera variació en el compàs 6, 7 i 8.

120 Schumann, R.: Etüden in form von Variationen (Symphoniche Etüden) Op. 13 (Zweite 
Ausgabe). Op. cit., pàg. 6.
121 Paganini, N.: Caprices Complete. [Música impresa]. Editor: Flesch, C., C. F. Peters, 
Leipzig, 1900. 
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Variació IV
Aquesta,  està  construïda  sobre  el  “motiu  rítmic”,  portat  al  compàs  compost 

12/8. El motiu es repeteix per imitació en les dues mans en la primera frase. En 

la  segona frase,  sobre el  pedal  de dominant,  la  imitació  de les dues mans 

desapareix, però el ritme repetitiu es manté fins al final. Després del pedal torna 

a aparèixer la imitació del motiu amb el que construeix aquesta variació.

L'estructura és la mateixa que en el tema, i l'harmonia és exactament igual que 

l'original, excepte en el final de la variació que modula al III grau (Mi major) com 

ho havia fet l'estudi III, i no a Do# menor com l'original.

Variació V, Agitato
Continuem en la  tonalitat  de Do# menor.  Aquest estudi  està basat  en l'inici 

melòdic del tema, que manté intacte. Tant les cadències de la primera frase al 

III grau, el començament de la part central en la dominant i la cadència final a 

Do# menor mostren la similitud entre l'estructura harmònica d'aquesta variació i 

la del tema. 

Tot  i  això,  com ha  passat  en  variacions  anteriors,  l'harmonia  pateix  alguns 

canvis. En el compàs 6, l'acord de La major (VI grau) del tema canvia per una 

appogliatura a La7 i una a Sol#7. El canvi harmònic més important, però, està a 

la part central. El compàs 9 comença amb l'harmonia de dominant, i el següent, 

igual  que  al  tema,  comença  en  la  tònica.  A  partir  d'aquest  moment,  les 

harmonies que apareixen són diferents que en el model inicial. des del compàs 

10 tenim: 

 I         (I)       IV       I  IV      VII -      IV      I  IV       IV      V        V

La textura de l'estudi està formada per la melodia principal a la veu superior, 

que està construïda en frases de quatre compassos, una melodia homofònica 

en relació a aquesta principal, que fa la funció harmònica, una tercera melodia 

alternativa a ritme de semicorxeres lligades de dues en dues, que també fa una 

funció  harmònica,  la  melodia  principal  doblada  a  una  octava  per  sota  i 
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anticipada un fusa durant tot l'estudi, i el baix, que també està desplaçat una 

fusa endarrere de cada pulsació. Aquesta factura tant gruixuda dota la variació 

d'una sonoritat enorme. 

Variació VI, Allegro molto
La variació següent està en Mi major. És la primera que divergeix de la tonalitat 

principal de Do# menor; per tant, contrasta amb el menor permanent de les 

altres variacions. Tot i això, no s'allunya gaire del centre tonal ja que està en el 

relatiu major de la tonalitat general. El caràcter, per tant, és molt més lluminós 

(Sempre brillante) que en els estudis que la precedeixen.

El motiu amb el que està construïda és la “cèl·lula rítmica” de la variació I. Com 

que la melodia es troba amagada en la primera i l'última semicorxera de cada 

pulsació de la veu superior, l'estudi manté constantment la sensació rítmica de 

“corxera amb punt-semicorxera”.

Degut a la tonalitat en la que està escrita, i encara que l'estructura general sigui 

igual que en el tema, les harmonies són molt diferents que en l'origen. Aquí 

juga amb dos móns tonals presumptivament remots: Mi major i Do major; dic 

presumptivament perquè tot i la llunyania quintal (en el cercle de quintes estan 

a  cinc  passos  de  diferència)  es  poden  trobar  relacions  harmòniques  més 

directes. Per exemple, Do major, si el dominantitzem, pot fer funció de sexta 

augmentada alemanya cap a la dominant; Do major també pot fer funció de 

napolitana de la dominant de Mi major.

Comença l'estudi en Mi major i a la meitat del tercer compàs modula a través 

de la nota comuna “mi” cap a Do major. Els següents quatre compassos tenen 

la mateixa sort però a l'invers. Utilitzant l'acord de Do major i convertint-lo en un 

acord de sexta augmentada, la música resol la primera frase de vuit compassos 

en la dominant de Mi major (Si7). 

Durant el passatge següent, i recordant l'harmonia de dominant que hi havia en 

el tema, apareixen Mi convertit en dominant i, tot seguit, Sol dominant. Aquest 
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últim resol en la seva tònica natural, Do major. Continua un passatge on hi ha el 

recordatori més usat del tema, el motiu “cap de tema”. Una altra vegada, el Do 

major convertit en acord de sexta augmentada condueix cap a Si major. Torna a 

aparèixer  el  “cap del  tema”.  El  Si  major,  convertit  en  dominant,  resol  en  la 

recapitulació de l'inici a Mi major. 

Una altra vegada hi ha el passatge en Mi major i el passatge de Do major amb 

el motiu inicial. Aquest Do major fa funció de napolitana de la dominant de la 

dominant  (Fa#7),  obrint  una  coda  que  acabarà  resolent,  amb  un  caràcter 

brillant, a Mi major.

Variació VII
Tornem a Do# menor. Aquesta variació de caràcter marcial s'inicia amb un tema 

que  sorgeix  del  desenvolupament  de  la  cèl·lula  rítmica  tantes  vegades 

esmentada. Es tracta d'un estudi construït de manera polifònica sobre el motiu 

que presenta a l'inici de la variació:

Cèl·lula motívica de l'inici de la variació122

Tot i que l'harmonia es manté intacta en la primera frase, hi ha una diferència 

notable entre l'estructura harmònica d'aquesta variació i la del tema: en aquesta 

hi ha un compàs de més. El punt on la música arriba al relatiu major de Do# 

menor (Mi  major)  s'allarga durant dos compassos, i  no un com en el  tema. 

L'harmonia, a més, canvia respecte l'original a partir  del  compàs 10. En els 

primers quatre compassos, tot i mantenir-se la sensació de pedal de dominant, 

els  acords  que  sobrevolen  aquest  pedal  estan  formats  per  cromatismes 

122 Schumann, R., Etüden in form von Variationen (Symphoniche Etüden) Op. 13 (Zweite 
Ausgabe). Op. cit., pàg. 11.
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descendents per veus que porten la música cap a una resolució al IV de la 

tonalitat  (c.  14).  Els  següents  compassos  estan  absolutament  aïllats  de 

l'original.  En la  majoria  de  variacions  aquest  era  el  punt  on hi  trobàvem la 

recapitulació de l'inici, però en aquesta variació això no passa. La sonoritat del 

IV perdura tan sols el compàs 14, doncs a partir d'ara, el moviment descendent 

per graus conjunts del baix marcarà l'harmonia fins a la arribada a la dominant 

de la tonalitat principal al final del compàs 17, que finalment resoldrà a Do# 

menor.

Etude IX, Presto possibile
Aquesta peça és la que es pren amb més llibertat l'estructura inicial del tema. 

És per això que Schumann no la va incloure en la seva segona edició ja que no 

és una variació estricte.

Els primers 40 compassos, però, encara mantenen certa relació amb l'original. 

S'inicia un nou tema, que és l'escala descendent de Do# menor harmonitzada 

polifònicament, i a continuació una cadència en el compàs 12 porta la música al 

relatiu  Mi  major.  L'estudi  continua  amb  diversos  pedals  amb  sonoritat  de 

dominant (sol#, mi, si) que porten la música a la recapitulació  fortissimo del 

tema inicial en Mi major.

A partir d'aquí, el material que apareix prové només de l'inici d'aquesta variació, 

i no té relació amb la música que hem escoltat abans. El fragment que ve a 

continuació juga amb l'alternança del IV grau (Fa# menor) i  del I  grau (Do# 

menor); utilitza el IV com a cadència plagal cap al I i el I dominantitzat com a 

dominant  del  IV.  Un  acord  disminuït  desplegat,  en  la  dinàmica  pianissimo, 

recorre  el  teclat  des  del  registre  greu  a  l'agut.  Sense  parar  el  moviment 

descendeix fins arribar al “si# -1” que, juntament amb la resolució del “la 3” que 

es manté des del compàs 73, acaben en l'acord de tònica (Do# menor). L'estudi 

el tanquen dos acords staccato i en piano.

Aquesta  peça  manté  una  textura  homofònica  molt  rítmica,  amb  acords  i 
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melodies amb articulació staccato. Aquesta textura contrasta amb els acords 

que es mantenen, en alguns passatges, durant un compàs sencer o més.

Variació VIII
La següent variació viu del ritme que ha aparegut en la variació VI en Mi major. 

El ritme que marca la melodia amb la primera i l'última semicorxera de cada 

pulsació es manté quasi constant fins al final de l'estudi.

Aquesta  peça  torna  a  ser  una  variació  en  el  sentit  estricte  de  la  paraula. 

L'estructura i l'harmonia són les mateixes que en el tema inicial. A més, el ritme 

broda  la  melodia  principal  del  tema  a  la  veu  superior  dels  primers  quatre 

compassos:

Inici de la variació123

Com  es  veu  a  l'exemple,  aquest  estudi  té  una  textura  de  semicorxeres 

constants a l'esquerra,  i  el  “motiu rítmic”  amb acords placats a la dreta.  La 

factura canvia al final de cada una de les frases que formen l'estructura: en el 

final de la primera (cc. 7-8) i en el final de l'última (cc. 15-16) les semicorxeres 

passen a formar part d'una nova veu interna, i el ritme el fan tant la melodia 

com el baix; al final del fragment central (cc. 11-12) el ritme constant s'atura; el 

baix  i  la  melodia  estan  escrits  sobre negres amb articulació  legato.  La  veu 

central  del  compàs  11  s'amplia  a  octaves  en  el  12  i  porta  la  música  a  la 

123 Ídem, pàg. 13.
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recapitulació.

Variació IX, Con espressione
Aquesta variació està escrita en Sol# menor, la tonalitat menor de la dominant. 

Això li confereix un aire íntim i alhora melancòlic.

El motiu sobre el que està construïda aquesta variació deriva directament del 

“cap del tema”. 

Cap del tema transportat a Sol# menor124

Inici de la variació IX125

La melodia amb la que està escrita la coda d'aquesta variació (cc. 18-22), prové 

directament del motiu transportat que surt en el compàs 15 del tema original:

Compassos 18 i 19 de la variació IX (Sol# menor)126

Compassos 15 i 16 del tema (Do# major)127

124 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de: Schumann, R.: Etudes en forme de 
Variations Opus 13. Op. cit., pàg. 119.
125 Imatge editada per l'autor del projecte i extreta de: ídem, pàg. 138.
126 Schumann, R., Etüden in form von Variationen (Symphoniche Etüden) Op. 13 (Zweite 
Ausgabe). Op. cit., pàg. 15.
127 Ídem, pàg. 2.
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L'estructura  harmònica  és  semblant  que  la  del  tema;  es  diferencia  en  tres 

punts: el primer és la petita “introducció” harmònica en el compàs de l'inici, el 

segon és el compàs afegit amb la repetició de l'harmonia anterior (c. 10), i el 

tercer és l'afegit codal al final de la variació (cc. 18-21). 

L'harmonia en canvi es manté quasi bé igual durant la primera frase (fins el 

compàs 10), durant el fragment central i en la recapitulació. La coda (cc. 18-

21), però, és una repetició del motiu i de l'harmonia del compàs anterior (c. 17). 

Per acabar, manté l'harmonia de la tònica durant dos compassos, mentre fa 

cites a les dues primeres notes del motiu d'aquesta variació.

La  factura  d'aquesta  variació  destaca  per  l'existència  de  dues  veus 

independents,  que  fan  funció  de  melodia  principal.  Cada  una  d'aquestes 

segueix el seu propi camí melòdic i arriben a separar-se entre elles fins a una 

catorzena  de  distància.  Aquestes  dues  melodies  les  interpreta  la  mà  dreta 

sobre el clima harmònic a fuses que fa la mà esquerra. 

Finale, Allegro Brillante
Ja per acabar, Schumann ens brinda amb una peça, el finale, que podria existir 

com a obra independent de les variacions i estudis anteriors. Excepte l'aparició 

directa del “cap de tema” en els passatges centrals (cc. 50-64 i 131-146), no 

apareix clarament cap influència directa del tema de von Fricken en aquesta 

peça. De fet, Schumann va utilitzar com a tema del finale un extracte del tercer 

acte del romanç  “Wer ist der Titter hochgeehrt” en la òpera “Templar und die 

Jüdin” (1828) de Heinrich Marschner (1795-1861).128

El finale és la peça més llarga i de caràcter més grandiloqüent, que forma els 

“Estudis  Simfònics”.  La  tonalitat  amb  la  que  està  escrita  afavoreix  aquest 

caràcter. Després de l'ambient de tonalitat menor que ha regit durant tots els 

estudis anteriors, Reb major s'alça amb molta lluminositat. Com Schumann ha 

fet en tots els altres estudis, el motiu rítmic presentat a l'inici es repeteix gairebé 

128 Frederick Jensen, E.: Schumann, The Master Musicians Series, Oxford University Press, 
New York, 2005, pàg. 149.

99



L'evolució dels estudis per a piano

sense interrupció fins al final de la peça. 

Aquesta està dividida en dues meitats molt diferenciades: del compàs 1 al 81 i 

del 82 al 195; i cada una d'aquestes meitats està formada per cinc fragments 

de caràcters contraposats.

El primer de tots té un caràcter grandiós i es caracteritza per tenir una factura 

en que les dues mans fan constantment el mateix ritme, amb l'excepció dels 

compassos 11 i 12 en que hi ha un fragment polifònic en piano que contrasta el 

material  anterior  i  posterior  a ell.  L'harmonia és molt  clara en aquesta part. 

Després del  I  grau hi  ha una cadència cap al  V (c.  8),  i  d'aquest una altra 

cadència cap al I (c. 16). En certa manera, doncs, l'estructura recorda a la del 

tema dels estudis.

El següent fragment, que està en la nova tonalitat de Lab Major, té una textura i 

un caràcter diferent a l'anterior (cc. 17-37). El ritme del motiu es manté com a 

acompanyament en staccato i la melodia presenta una nova cèl·lula, composta 

per  una  blanca  i  dues  negres.  El  caràcter  d'aquesta  part,  marcat  per  la 

dinàmica  piano,  és  més  introspectiu.  En  aquest  fragment  l'harmonia  fa  un 

viatge a centres  tonals  remots  a través de diverses  dominants  secundàries 

encadenades,  per  acabar,  però,  en  la  dominant  de  Lab Major,  la  tonalitat 

d'aquest fragment. En el compàs 25, la melodia d'abans és harmonitzada per la 

dreta, i l'harmonia de l'acompanyament és substituïda per una línia melòdica 

legato que utilitza part  del  ritme del  motiu  principal.  Harmònicament és una 

repetició  aproximada  dels  vuit  compassos  anteriors.  A continuació  (c.  33), 

seguint una textura similar, una progressió descendent ens transportarà a la 

tonalitat de la dominant (Mib major).

El nou fragment (cc. 37-49) utilitza el “motiu rítmic” per a la melodia que fa la 

veu  superior  a  la  mà  dreta,  i  un  acompanyament  polifònic  amb  negres  i 

blanques a l'esquerra. Es tracta d'un passatge modulant,  que ens tornarà a 

transportar a la tonalitat on estàvem, Lab major. Per tant, podem dir que aquest 

fragment fa funció de pont.
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Al compàs 50 comença un passatge d'una marcada grandiositat. La factura es 

torna molt complexa: per una banda tenim els llargs pedals de lab, i més tard 

solb i  fa.  Sobre  d'aquests  pedals  es  construeixen  dues  veus  que  s'imiten 

constantment i que contraposen el ritme del motiu inicial del finale amb el “cap 

del tema” dels estudis simfònics. L'harmonia és molt clara i està formada per 

dominants  secundàries,  encadenades  per  acords  augmentats.  La  baixada 

cromàtica del pedal arriba a Fa major com a dominant, i es manté així fins a 

l'arribada del següent fragment. Durant aquest pedal, la intensitat musical va 

disminuint progressivament. 

Un piano subito inicia un altre pont que transporta la música de nou cap a la 

grandesa de la recapitulació. La textura torna a utilitzar amb el “motiu rítmic” 

igual per a les dues mans. A través del moviment cromàtic ascendent (solb, sol) 

arribem al 6/4 cadencial de la tonalitat de Reb major.

A partir del compàs 82 ens trobem en la segona gran part del finale. El material 

que ha presentat en la primera meitat el repetirà fins a la coda. Aquesta segona 

part,  doncs,  comença amb la  repetició  exacta,  però  sense repeticions,  dels 

primers 16 compassos. 

A continuació, es repeteix la part que estava en Lab major (cc. 17-37), però 

aquest  cop  en  Solb major,  transportant  tot  el  passatge una  sèptima menor 

amunt. Canvia, doncs, el registre en el que està escrit. Encara que el material 

sigui exactament el mateix,  el  nou registre li  confereix un caràcter pur,  amb 

sonoritats quasi bé celestials. 

Una altra vegada, el pont transportat una sèptima major amunt (cc. 118-130) 

ens trasllada al passatge de caràcter grandiós. 

Aquest arriba al compàs 131, sobre el pedal de Solb. Repeteix el que havia fet 

abans,  però  en  comptes  de  descendir  proporcionalment  una  tercera  menor 

(abans estava  en pedal  de  Lab i  ha anat  a  pedal  de Fa),  descendeix  una 

segona menor i, per tant, arriba al mateix punt que en la seva part equivalent: 
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Fa dominant (c. 145). 

El pont cap a la reexposició de l'inici és idèntic i enllaça amb la coda.

La coda comença una altra vegada amb el material dels 13 primers compassos 

del finale. Per acabar, un canvi harmònic inesperat cap a Sib major marcarà 

l'inici  del  dilatat  final  de  l'obra.  Les  dues  mans,  amb  el  mateix  ritme, 

construeixen  un  final  monumental  a  partir  de  la  progressió  d'harmonies  de 

dominants secundàries que desemboquen en un 6/4 cadencial de 4 compassos 

i mig. La dominant arriba en el compàs 190 i resol en una consecutiva repetició 

de la cèl·lula harmònica V-I-V-I.  Per acabar, un arpegi que desperta tots els 

harmònics del piano posa punt i final a aquesta obra mestra.
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CONCLUSIONS
“Evolució”  significa  canvi  gradual.  Una  determinada  matèria,  a  mesura  que 

passa el temps, va canviant de manera progressiva per la influència d'elements 

externs, que estan tant directament com indirectament relacionats. Aquest és 

l'objectiu principal que he intentat mostrar en aquest projecte.

Tot i aquesta evolució gradual, sempre hi ha moments, publicacions, obres, en 

definitiva, punts concrets en el temps, que fan canviar la història dels estudis 

d'una  manera  més  radical.  La  primera  persona  que  marca  l'evolució  dels 

estudis per a piano és Clementi amb la seva obra “Gradus ad Parnassum”. Poc 

després,  Schumann  desenvolupa  enormement  la  forma  “estudi”  amb  els 

“Études  Symphoniques”.  Després  del  Gradus,  i  paral·lel  a  la  figura  de 

Schumann,  els  anys  30  a  París  creen  l'ambient  per  a  l'aparició  d'altres 

partitures d'estudis, la publicació dels quals marcarà un abans i un després. Els 

estudis Op. 10 i Op. 25 de Chopin, i els “Études d'execuction transcendante” i 

els  “Grandes Études de Paganini” de Liszt. D'aquest compositor cal ressaltar 

també les posteriors col·leccions d'estudis de concert. 

Els  estudis  de  Chopin  i  Liszt  es  diferencien,  a  nivell  general,  per  una 

característica que dividirà el món d'aquestes composicions a partir dels anys 

1830: els de Chopin, seguint la tradició de Hummel i Moscheles, segueixen un 

patró de treball únic; cada estudi treballa una sola dificultat. En els de Liszt, en 

canvi, hi apareixen diferents motius tècnics en cada peça. Per això, tot i la seva 

bellesa estètica,  els  estudis  de Chopin estan pensats  com a “exercicis”  per 

treballar cada un una determinada dificultat, i els de Liszt, més que el treball 

tècnic, busquen la poesia i la representació de caràcters i imatges a través de 

la música. 

Rachmaninoff  serà  el  continuador  d'aquesta  línia  de  Liszt.  Els  estudis  del 

compositor  rus  es  basen  en  diverses  dificultats,  i  hi  predomina  el  caràcter 

musical al treball tècnic. La línia de Chopin, veurà la seva continuació amb els 

compositors Debussy i Scriabin. Els estudis d'aquests treballen un sol problema 

103



L'evolució dels estudis per a piano

tècnic per peça i, com els estudis de Chopin, el seu desenvolupament musical 

els converteix en veritables obres d'art.

Per  finalitzar  només  dir  que  el  veritable  objectiu  d'aquest  projecte  era 

aconseguir un enriquiment personal com a intèrpret. Aquest procés ha estat 

possible a través de la recerca que he dut a terme en la part escrita, i sobretot 

ha esdevingut real gràcies l'aprofundiment en les obres del recital. Un estudi, és 

una peça on el compositor condensa la seva personalitat en pocs minuts; de 

manera que, aprofundir en cada estudi ha m'ha apropat de manera exhaustiva 

a cada un dels compositors que he interpretat. Això, sumat al treball més acurat 

de la tècnica, per resoldre els problemes que plantejava cada peça, ha donat 

com a resultat aquesta evolució personal.
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LÍNIES DE CONTINUÏTAT
Com esmentava  en  el  prefaci,  aquest  projecte  és  la  base  per  a  un  treball 

posterior més exhaustiu. La extensió del tema que he escollit ha fet que durant 

la recerca històrica hagi hagut d'obviar algunes línies de investigació.

Una d'elles és la de parar atenció en estudis meravellosos que,  per motius 

desconeguts, han desaparegut tant de les aules com del cànon interpretatiu 

dels concerts. 

Els  estudis  de  Adolf  von  Henselt  mereixen una menció  especial  en  aquest 

projecte.  Tant els  “12 études  caractéristiques”  Op. 2 com els “12 études de 

salon” Op. 5, escrits a finals dels anys 1830, són autèntiques meravelles de la 

composició;  les  harmonies  desenvolupades,  la  manera  de  treballar  les 

dificultats tècniques, la utilització intel·ligent dels colors del piano, els caràcters i 

sentiments que transmeten els converteixen en uns estudis únics. 

Aquestes  mateixes  característiques  fan  sobresortir  els  estudis  Op.  104  de 

Mendelssohn  i  els  Op.  52  de  Saint-Saëns.  Cal  conèixer-los  per  tal  que  no 

caiguin en l'oblit absolut. 

També cal fer un esment especial a l'estudi 1 de l'Op. 1 de Tausig. En la meva 

opinió, aquest magnífic estudi hauria de gaudir de les sales de concert, o com a 

mínim de les sales d'estudi. És una peça de gran bellesa harmònica i melòdica, 

que mostra la imaginació sonora innata que tenia Tausig, un talent brillant que 

va perdre la vida massa aviat. 

Per últim, citar a una compositora desconeguda per mi que em va sorprendre 

gratament. Cécile Chaminade (1857- 1944) va ser una pianista i compositora 

francesa que va escriure, entre d'altres estudis, els “Sis estudis de concert” Op. 

35, composats al voltant del 1886. Són estudis tècnicament no tant complicats 

com  els  de  Chopin,  Liszt  o  Schumann,  però  treballen  de  manera  molt 

imaginativa i bella certes dificultats tècniques; això els converteix en estudis-

obra ideals per a formar part del cànon pedagògic d'estudis als conservatoris.
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