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Aquest treball sorgeix amb l'intenció d'enriquir el meu propi llenguatge musical a través d'una 

cultura i d' una música màgica. És un petit viatge sobre els orígens del flamenc, dels gitanos, una 

recerca sobre recursos tècnics del meu instrument per poder acostar-me a la veu humana, i 

nombrant a personatges com Falla o Lorca, dos dels màxims exponents que van apostar 

completament per aquesta música. 

Este trabajo surge con la intención de enriquecer mi propio lenguaje musical a través de una cultura 

i de una música mágica. Es un pequeño viaje sobre los orígenes del flamenco, de los gitanos, una 

investigación sobre recursos técnicos de mi instrumento para acercarme a la voz humana, y 

nombrando a personajes como Falla o Lorca, dos de los máximos exponentes que apostaron 

completamente por esta música.

This document was born with the intention to enrich my own musical language through the study of 

a magical music and culture. It is a little journey through the origens of flamenco music and the 

gipsy culture. Also, I study the technical resources of my instrument that can bring me closer to the 

human voice and to that very special type of music. In the following pages one can also find 

citations and references to Manuel de Falla and Lorca, two of the greatest artists of the twentieth 

century that always supported this music.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



M' hagués resultat impossible realitzar aquest projecte escrit i musical sense l'ajuda de Feliu Gasull, 

que m'ha ensenyat coses precioses sobre la música, a Joan Albert Amargós, que sense ell hagués 

estat imposible fer un concert tant complet i tan meravellós, a Elisabet Rubió i a Carlota Amargós, 

que sempre estàn al meu costat passi el que passi, a Carles Benavent especialment, per involucrar-se 

, participar i transmetre'm la seva passió per aquesta música, a Nikos Stavlas, a Mariola, a Albert i a 

Pablo per ser uns grans musics i grans persones.
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OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat fer una aproximació general sobre l’estudi de l’ètnia 

gitana i la música flamenca, i indagar sobre els instruments de corda en aquesta música, cosa que no 

ha estat fàcil. El flamenc és una de les músiques que sempre he tingut més presents al llarg de la 

vida i descobrir petites històries o detalls que desconeixia sobre aquest món ha estat molt 

enriquidor. L'altre objectiu important ha estat descobrir recursos que es poden utilitzar amb el meu 

instrument, la viola,  que mai no m’havia plantejat que serien tan útils per acostar-se a aquest estil 

musical. 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Introducció

El flamenc és una música que ha format part de la meva vida des de ben petita. Aquest projecte 

sorgeix de la motivació d’esbrinar coses noves sobre aquesta música, una idea que sempre havia 

tingut al cap. Aquest treball ha estat una bona oportunitat per dur-la a la pràctica.

La primera part fa un breu recorregut sobre l’ètnia gitana, el seu gran èxode des del nord-oest de 

l’Índia, per trobar punts en comú entre la música índia i el flamenc. 

En el món del flamenc hi ha hagut molts personatges que han fet que aquesta cultura i la seva 

música s’acosti a la resta del món; em refereixo sobretot als cantaores, bailaores, guitarristes i 

historiadors que han aconseguit expressar-se mitjançant el flamenc, que és una música complexa, 

rica i amb més secrets dels que pensava. M’ ha estat impossible no referir-me a Federico García 

Lorca o a Manuel de Falla, no només perquè en el meu concert toco algunes peces seves, sinó 

perquè són dos personatges crucials en la història del flamenc. En aquest treball faig un recorregut 

ràpid sobre la vida de tots dos personatges, el gran concurs de cante jondo que van dur a terme 

junts, i m’he adonat que la passió que sentien per aquesta música és més que evident.

Agafar la viola i buscar petits recursos tècnics per enriquir la meva tècnica i per acostar-me a 

aquesta música ha sigut una molt bona experiència per explorar encara més l’instrument que 

m’acompanya des de ja fa molts anys. En aquest treball m’ha agradat també reflexionar sobre la 

corda fregada en el flamenc d’avui. Personalment, el flamenc és una música que m’apassiona i amb 

la qual em sento identificada pel fet d’haver-la escoltat a casa tota la vida, i sent violista, 

m’agradaria veure un augment de músics de corda fregada que s’endinsessin en aquest món. El 

flamenc és un art jove que encara té molt camí per endavant, i confio plenament que continuarà 

innovant sense perdre la seva essència, que és el que fa que aquesta música sigui tan especial i 

espectacular.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Capítol 1. Orígens del flamenc

1.1. Els gitanos

La música i la cultura gitana sempre s’ha envoltat de misteri i hermetismes, de rituals i tradicions. 

Existeixen moltes teories sobre l’origen de la cultura gitana. No obstant això, des del segle XV es 

relaciona lingüísticament l’origen dels gitanos amb l’Índia, i més tard es confirma de manera 

antropològica. El romaní, la llengua mare dels gitanos europeus, és originària del nord-oest de 

l’Índia i conserva encara dialectes específics com el caló a Espanya. La paraula gitano ve del llatí 

aegyptanus (egipci), ja que antigament hi havia dubtes sobre la procedència dels gitanos, i molts 

creien que venien d’Egipte (la paraula anglesa gypsy té el mateix origen).

En tot cas, l’opinió més estesa afirma, a partir d’anàlisis genètiques i lingüístiques i documents que 

s’han conservat, que els gitanos provenen del nord-oest de l’Índia, i concretament de la zona del 

Punjab.1

Es desconeix si amb anterioritat havien emigrat d’un altre lloc.

Podem afirmar que, a partir del segle X, els gitanos parteixen de l’Índia, i comencen una llarga 

odissea. Una de les llegendes que relaten la partida dels gitanos des de l’Índia explica que Bahram 

V, durant el seu regnat, va demanar al rei del Nord de l’Índia que li enviés deu mil músics amb les 

seves famílies per celebrar unes festes. Després de quedar molt complagut i impressionat pel talent 

dels músics, els va demanar que es quedessin permanentment al seu reialme, regalant a tots els 

músics diverses hectàrees de terra, gra i bestiar. Els músics, que no tenien experiència com a 

camperols, es van quedar ben aviat sense bestiar i sense gra i no van saber treure rendiment de les 

terres. El rei es va enfadar tant que va expulsar els deu mil músics del país.

1 Estat del nord-oest de l’Índia.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Els gitanos van seguir l’itinerari següent: van passar per l’Afganistan, Pèrsia (l’actual Iran), el Mar 

Caspi,  Armènia, el Mar Negre i la Turquia asiàtica, on es van dividir en dos grups: un grup 

continua per Palestina i Egipte, vorejant la costa mediterrània africana fins a Gibraltar, i entra a 

Espanya pel sud. L’altre grup es va escampar pels països de l’Europa Central. Així doncs, al llarg 

dels segles XV i XVI, quasi tots els països d’Europa van acollir grups de gitanos. Les ocupacions 

dels gitanos en els diferents pobles i ciutats eren les següents: ferrers, pelegrins, firaires, tractants de 

bestiar, etc.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Els primers gitanos que van arribar a Espanya ho fan pels Pirineus, l’any 1425, aquesta informació 

està demostrada gràcies a un document signat per Alfons V d’Aragó.2

                                        

                                          Document que certifica l’arribada dels gitanos a la Península.3                                  

                                         

Diuen que buscaven climes més càlids i adaptables a la seva forma de viure a l’aire lliure; una gran 

part va arribar a Catalunya, i uns altres van continuar fins arribar al sud, on finalment es van establir 

la majoria dels gitanos, sobretot a la part més occidental d’Andalusia, és a dir, Sevilla i Cadis.

Molts han atribuït l’origen del flamenc al poble gitano, però avui dia aquesta afirmació està 

desacreditada, ja que hi ha gitanos a tot el món, i no obstant això el flamenc el canten únicament els 

que van arribar a Andalusia i els seus descendents.

Podem considerar el segle XV com l’Edat d’Or dels gitanos a Europa. En un primer moment 

l’acollida va ser bona, però a partir del segle XVI es dicten les primeres lleis de persecució contra 

els gitanos. Vagaven de ciutat en ciutat i van ser expulsats diverses vegades, però no és fins al segle 

XVI que els gitanos són completament marginats de la societat.

Les diferències en els costums de vida dels gitanos i la seva manca d’ofici fan que siguin rebutjats 

per la majoria de països europeus que havien habitat.

2 Félix Grande: Memoria del flamenco, 1999, pàg. 53.
3 Document trobat l’any 2002: “Descubren un documento que certifica la entrada de los gitanos en Aragón en 1425” 
(www.aragondigital.es, 01.10.2002).

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Entre l’any 1499 i el 1783, a Espanya es van decretar diverses lleis que prohibien que els gitanos 

parlessin la seva llengua, es posessin determinada roba, els seus costums, ballar danses, etc.

A partir de finals del segle XVI es promulguen lleis a tots els països d’Europa contra els costums de 

vida dels gitanos. A Romania els gitanos eren considerats esclaus, i no va ser fins l’any 1864 que 

l’esclavitud gitana va ser abolida. Avui dia Romania és el país europeu amb més població gitana.

Durant la Segona Guerra Mundial, els gitanos –com els jueus– van ser objecte de persecució i 

extermini a Alemanya i els països centreeuropeus ocupats per l’exèrcit alemany. Centenars de 

milers de gitanos van ser empresonats i executats als camps de concentració nazis entre el 1939 i el 

1945. Després de la guerra, van sorgir organitzacions gitanes a diversos països per defensar els seus 

drets.

1.2. Neix el flamenc

L’art de la música flamenca neix a Andalusia, en el si d’una comunitat marginal i intercultural en la 

qual convivien jueus, cristians i gitanos.

Realment al principi tot girava al voltant del ball, i més endavant la veu va pujar un esglaó, sempre 

acompanyada per una guitarra, instrument que a poc a poc també va anar agafant més 

protagonisme. Es van ajuntar els tres elements, convertint el flamenc en un art universal.

Els veritables artistes de cant i de ball flamenc van posar en marxa el desenvolupament del seu art 

en les últimes dècades del segle XVIII, un període en què coincideixen amb altres arts de 

procedència popular, com ara les corrides de toros. Durant tot aquell segle, el poble andalús va tenir 

un comportament molt privat, i a través de reunions en tavernes, on el ball, el cant i la guitarra eren 

els protagonistes, es va anar creant un gènere musical, literari i coreogràfic que avui anomenem 

flamenc.

En la història espanyola hi ha tres fets que condicionen de manera rellevant la vida musical del 

nostre país: l’adopció per l’Església del cant bizantí, la invasió àrab i la immigració i l’establiment 

de nombroses comunitats gitanes a Espanya.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



El mestre Felip Pedrell4 va escriure en el seu Cançoner musical espanyol:

El hecho de persistir en España en varios cantos populares el orientalismo musical, tiene hondas raíces en 

nuestra nación por la influencia antiquísima, que se tradujo en las fórmulas propias de los ritos usados en la 

Iglesia desde la conversión de nuestro país al cristianismo hasta el siglo onceno, época en que fue introducida 

en la liturgia romana propiamente dicha.

En el cant andalús trobem bastants elements del cant litúrgic bizantí: els modes tonals dels sistemes 

primitius, l’enharmonisme inherent als modes més primitius i l’absència de ritme mètric.5 Pedrell 

també afirma:

Nuestra música no debe nada esencial a los árabes ni a los moros, quienes quizá no hicieran más que reformar 

algunos rasgos ornamentales comunes al sistema oriental y al persa, de donde proviene el suyo árabe. Los 

moros, por consiguiente, fueron los influidos.

La música que encara coneixem al Marroc o a Algèria amb el nom de “música andalusa dels moros 

de Granada” es distingeix fàcilment d’altres músiques d’origen àrab, i en les seves formes rítmiques 

reconeixem l’origen de moltes de les nostres com les sevillanas o les seguidillas.

A part d’aquests dos elements que són el cant bizantí i la invasió àrab, tenim la influència dels 

gitanos que s’instal·len a Espanya al segle XV. En el cante jondo trobem formes i caràcters 

independents dels cants bizantins i de la música dels moros a Granada, i provenen d’aquesta 

influència gitana.

És important esmentar Madrid i Barcelona si parlem de música flamenca. Madrid és la capital i el 

centre econòmic del flamenc des de fa molts anys. Els cafès cantants, els tablaos i els teatres 

madrilenys han comptat amb figures importantíssimes d’aquest gènere musical al llarg de tota la 

seva història. Angelillo, el Güito, Martín el Revuelo o Curro Fernández són algunes figures que han 

actuat a la capital.

4 Felip Pedrell neix a Tortosa l’any 1841 i mor a Barcelona el 1922. Compositor, pedagog musical, musicòleg i crític 
musical, fou capdavanter del nacionalisme musical a Catalunya.
5 Manuel de Falla: Escritos sobre música y músicos, 3a ed., pàg. 140.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Barcelona és sedimentària d’una tradició i una personalitat pròpies. En la llarga tradició flamenca de 

la Ciutat Comtal hi ha escrits noms com el de Carmen Amaya, una de les millor bailaoras del nostre 

país, i el desenvolupament d’un gènere propi: la rumba.

Amb motiu de la guerra de la Independència espanyola (1808-1814) i els esdeveniments polítics 

següents, van sorgir moltíssimes cançons, balls i coples que es van representar al teatre i en algunes 

de les manifestacions populars del moment. Aquestes aportacions artístiques van tenir una bona 

influència en la formació del flamenc. 

El flamenc ha anat evolucionant al llarg de la història, i ha anat passant per diferents moments i 

èpoques. L’any 1856 van començar a aparèixer acadèmies que acostumaven a contractar cantaores 

professionals, per animar certs balls, i sobretot els jaleos. Així es van anar estructurant uns 

espectacles de ball en salons, que es trobaven a mig camí entre l’acadèmia i el cafè cantant.

Entre el 1860 i el 1910 hi ha l’època que s’ha anomenat l’Edat d’Or del Flamenc. En aquest 

moment neixen els cafès cantants, on el flamenc va desenvolupant totes les seves facetes, és a dir, 

la instrumental, la de cant i la del ball. El ball adquireix una gran esplendor, i també es dóna un gran 

impuls a la guitarra, encara que bastant més tard, que serà un complement indispensable tant per al 

cant com per al ball.

Entre el 1919 i el 1955 tenim l’etapa anomenada de l’ Òpera flamenca, on els cants més lleugers 

com ara els fandangos són els que predominen. Aquesta etapa no agrada a tothom, i l’any 1922 un 

grup d’intel·lectuals, entre els quals Manuel de Falla i altres artistes de la Generació del 27, 

convoquen un concurs a Granada amb l’objectiu de buscar nous valors que cultivin el cante jondo 

autèntic. 

Les dues personalitats artístiques andaluses més influents en la cultura flamenca del segle XX van 

ser Federico García Lorca i Manuel de Falla. Tenien una molt bona relació d’amistat i és evident 

que estaven interessats pel folklore de la seva terra. En una trobada, la conversa els va portar a 

parlar de la conservació d’allò pur i tan valuós que tenia el nostre país, el cante jondo, i que en 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



aquell moment es trobava en perill d’extinció. Falla i Lorca van fer el mateix que havien fet Béla 

Bartók6 i Zoltán Kodály7 amb el mateix esperit i resultat de defensar la música folklòrica del seu 

país. Segons Falla, el cante jondo és el resultat d’un període molt llarg de convivència entre tribus 

gitanes des del segle XV. La industrialització del moment estava desvirtuant el cant pur del poble.

¡Señores, el alma de la música del pueblo, está en gravísimo peligro! ¡El tesoro artístico de toda una raza va 

camino del olvido!8

El veritable cante jondo només el coneixien les persones que havien viscut al camp, i les condicions 

socials feien cada vegada més difícil assegurar la seva supervivència. 

L’any 1921 Falla va a Granada per passar l’estiu a la seva ciutat. Un dia en què estava passejant 

amb Lorca pels carrers de la ciutat, van sentir cantar des d’una finestra:

¡Flores, dejadme!

¡Flores, dejadme!

Que el que tiene una pena

no se le divierte a nadie.

A partir d’aquell moment, segons explica Lorca, Falla va decidir-se a organitzar un concurs de 

cante jondo amb l’ajuda d’altres artistes espanyols. Necessitaven reivindicar i alhora conservar el 

cante jondo, i amb aquest concurs i una escola de cant ho podien aconseguir.

Aquesta gran idea va ser recolzada per molts artistes i intel·lectuals espanyols del moment, però 

també n’hi va haver que s’hi van oposar. Va ser Falla, sobretot, qui va defensar amb més fermesa la 

idea del concurs i la creació de l’escola.

Els fundadors d’aquesta aventura van ser Falla, Lorca i el pintor Ignacio Zuloaga, que va ser 

l’encarregat de la decoració del Patio de los Aljibes, i també van subscriure la iniciativa altres 

intel·lectuals, com ara el poeta Juan Ramon Jiménez, el compositor Òscar Esplà, el guitarrista 

Andrés Segovia i molts altres, amb la idea de donar una gran categoria artística al cante jondo.

6 Béla Bartók (1881-1945), músic hongarès, va ser un gran compositor, pianista i investigador de la música folklòrica 
de l’Europa Oriental.
7 Zoltán Kodály (1882-1967) va ser un dels músics hongaresos més destacats del seu temps.
8 Federico García Lorca a la conferència “Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante 
jondo” (1922).

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



La convocatòria del concurs començava d’aquesta manera: 

Se considerará cante jondo para los efectos de este Concurso, el grupo de canciones andaluzas cuyo tipo 

genérico creemos reconocer en la llamada seguiriya gitana, de la que proceden otras canciones aún 

conservadas por el pueblo y que, como los polos, martinetes y soleares, guardan altísimas calidades que las 

hacen distinguir dentro del gran grupo formado por los cantos que el vulgo llama flamencos...9

El concurs es va celebrar dins el palau de l’Alhambra, a la Plaza de los Aljibes. Va durar dues nits, i 

el públic va ser d’unes quatre mil persones.

Aquest concurs va permetre descobrir Manolo Caracol, un nen que aleshores tenia 12 anys i que va 

arribar a convertir-se en un dels cantaores més reconeguts de la història del flamenc.

El públic va gaudir moltíssim de les actuacions, i malgrat la pluja la reacció de la gent no va ser 

marxar. Aquest concurs realment va tenir un caràcter reivindicatiu d’una de les manifestacions 

folklòriques més importants del món.

Cartell anunciador del Concurs de Cante Jondo elaborat per Manuel Ángeles Ortiz (1922).

A partir de l’any 1915 es produeix un cicle de ball teatral de molta qualitat, que permet portar el ball 

espanyol i flamenc per molts escenaris d’arreu del món.

L’any 1955 ens trobem amb el Renaixement del Flamenc, del qual Antonio Mairena és una de les 

figures principals.

9 José Manuel Gamboa: Una historia del flamenco (2011), pàg. 205.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



El ball en aquesta època es desenvolupa en els tablaos, que són els hereus dels cafès cantants 

anteriors, i hi actuen veritables personalitats del ball. Els guitarristes, acompanyant el cant i el ball,  

van adquirint més protagonisme. Avui dia el guitarrista no només acompanya, sinó que té un paper 

de solista. Paco de Lucía va ser qui va marcar l’inici d’aquesta nova etapa d’esplendor per als 

guitarristes.

Actualment el flamenc és una música que continua evolucionant per convertir-se en universal.

Ja no podem afirmar que el flamenc és un art únicament espanyol, i encara menys andalús, ja que a 

poc a poc ha anat viatjant pels cinc continents i podem trobar-nos amb espectacles on la cantaora 

sigui japonesa i el guitarrista italià.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Capítol 2

2.1. La corda fregada en el flamenc

No és senzill buscar antecedents de la història de la corda dins el flamenc. Molts compositors 

espanyols com Pablo Sarasate o Manuel de Falla ja van cultivar peces per a violí buscant recursos 

perquè l’instrument pogués transmetre certs aires espanyols. 

Si ens remuntem al segle XVIII, quan el flamenc encara no ha cristal·litzat com a gènere musical, el 

violí el trobem sobretot en la música de la tonadilla escènica, un gènere líric teatral que va ser molt 

popular a tot Espanya entre els anys 1750 i 1820; aquest gènere és la mare de la sarsuela.

Els cantaores i els guitarristes flamencs solien actuar en els cafès cantants, un tipus de local en el 

qual, a més de servir copes, s’oferien espectacles de cant i ball flamenc. Aquests locals eren una 

imitació dels cafès-espectacle parisencs. En alguns cafès el flamenc s’acabava convertint en 

l’atracció principal, al costat d’altres exhibicions: humoristes, peces breus de teatre, projeccions de 

cinema mut, etc. Diríem que els primers i veritables cafès cantants sorgeixen a la dècada dels 

setanta del segle XIX. Sevilla imposarà el model a seguir amb els locals Silverio i El Burrero. Més 

endavant comencen a aparèixer cafès cantants per tot Espanya, començant per Madrid i seguint amb 

Barcelona, Bilbao, Lleó, la Corunya, Badajoz, Santander, etc.

Solien estar decorats amb cartells  taurins i miralls, amb taules per als clients i un petit espai per al 

tablao, on els artistes oferien el seu espectacle.

En aquests locals sorgeixen certs contactes entre violinistes clàssics i músics flamencs, els 

violinistes s’animen i comencen a interactuar amb els guitarristes i els ballarins d’aquest món.

Els feliços 20 són testimoni de la lenta decadència dels cafès cantants, perquè amb els concursos, la 

comèdia flamenca i altres al·licients, el cante torna als teatres.10

10 José Manuel Gamboa: Una historia del flamenco (2011), pàg. 303.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



                                                             

                                                          Cafè cantant de l’època 

                                                    

   

Entre l’any 1930 i el 1955, el cant flamenc travessa un període que es caracteritza per la 

frivolització del cante puro i aposta per l’experimentació. El 1934 tenim constància de la primera 

vegada que un flamenc canta amb orquestra, i per això podem dir que neix l’òpera flamenca.11

11 José Manuel Gamboa: Una historia del flamenco (2011), pàg. 213.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



De fet, el nom d’òpera flamenca ve simplement pel fet que l’any 1926 hi ha un canvi de tarifes que 

obligava els espectacles a tributar segons el caràcter cultural. Els espectacles operístics tenien un 

impost del 3%, mentre que els altres espectacles tributaven el 10%. Per tant, el nom va néixer a 

causa d’un simple estalvi fiscal. 

Els instruments de corda tocaven en els fossats i en els escenaris espanyols fins que el moviment 

conservacionista va arrasar qualsevol besllum de música instrumental en el flamenc. 

Després de la guerra civil, l’any 1939, sorgeix un interès pel flamenc més arcaic, i els artistes de 

l’òpera flamenca cauen en l’oblit. Segurament si no s’hagués produït aquest canvi tan radical, avui 

dia el violí, la viola o el violoncel estarien més en contacte amb el flamenc. Aquest període va ser 

una època oberta a la creativitat i que va conformar la major part del repertori flamenc.

El 1989, el cantaor Camarón de la Isla va sorprendre els aficionats del flamenc en enregistrar el seu 

disc Soy gitano amb la Royal Philharmonic de Londres. L’orquestra britànica va gravar quatre 

temes d’aquest disc, que va vendre 50.000 exemplars i va tenir molt més èxit que el seu disc 

anterior. 

“Siempre haciendo cosas nuevas y que me gusten. Tratamos de enriquecer el flamenco en algo.”12

12 “Camarón graba en Londres con orquesta sinfónica”. Article publicat al diari El País el 27 de juliol de 1989.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Enrique Morente, l’any 1986, fins i tot abans que Camarón, va actuar amb l’Orquestra Simfònica de 

Madrid.

Camarón i Morente van ser dels primers, però molts músics flamencs de gran reputació han actuat 

amb orquestra més tard. El 2010 el reconegut guitarrista Tomatito va actuar amb l’Orquestra 

Nacional d’Espanya (ONE), dirigida per Josep Pons, amb l’espectacle Sonanta Suite, basada en una 

obra original del mateix Tomatito al toc de tarantas, soleás, alegrías i tangos, amb arranjaments de 

Joan Albert Amargós.

                                                            Tomatito a l’Auditorio Nacional

Miguel Poveda i Chicuelo van fer un projecte també amb Amargós l’any 2009 anomenat Cante y 

orquesta, al Festival de Peralada, amb la col·laboració de l’orquestra Simfonietta Porta Ferrada. 

Avui dia molts grups flamencs tenen incorporat un violí, que probablement en un temps serà un 

instrument més dins la formació, com va passar amb el cajón. Després de les palmas, l’instrument 

de percussió més important en el flamenc avui dia és el cajón. L’origen d’aquest instrument ve del 

Perú, i el primer cajón que va arribar a Espanya va ser un regal que va rebre Paco de Lucía al final 

dels anys setanta. El guitarrista va incorporar aquest instrument al seu sextet i des d’aleshores s’ha 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



difós i ha esdevingut, amb el pas del temps, un instrument imprescindible en les formacions 

flamenques actuals.

Actualment molts artistes flamencs de gran categoria van acompanyats moltes vegades d’un violí, i 

rarament d’una viola o un violoncel. Bernardo Parrilla és un violinista autodidacte de família gitana 

que ha acompanyat artistes com ara Carmen Linares, Tomatito, El Cigala o Joaquín Cortés.

                                              Bernardo Parrilla a l’esquerra acompanyant Diego “El Cigala”.

A Catalunya trobem pocs instrumentistes de corda que s’endinsin en aquest món, però n’hi ha uns 

quants que m’agradaria anomenar. 

El conegut guitarrista Juan Gómez “Chicuelo” en molts dels seus concerts i discs compta amb la 

participació d’Elizabeth Gex, una violista nord-americana que ha viscut molts anys a Catalunya. 

També Miguel Poveda, un dels cantants de flamenc actualment més coneguts del nostre país, al  

disc Coplas del querer13 atorga un paper força important al violí, tocat per Olvido Lanza, la qual 

també ha col·laborat amb la cantaora Mayte Martín.

D’altra banda, Ernesto Briceño, d’origen veneçolà, instal·lat a Catalunya des de fa alguns anys, és 

un pedagog del violí i world music i ha pogut oferir el seu talent violinístic amb Chicuelo o 

Duquende.

13 Disc dedicat a la copla que va sortir l’any 2009.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



És realment important esmentar també Ara Malikian, que és, sens dubte, un dels violinistes més 

expressius del moment. Té un estil molt personal que parteix dels seus orígens armenis, i les seves 

inquietuds musicals li han permès assimilar altres estils musicals com són la música jueva, àrab, 

gitana, el tango i també el flamenc. 

Mi formación fue siempre de clásica. Aunque estudié en academias, antes ya tenía un contacto natural con la 

música popular armenia y libia. Pero hice poco con esto durante todos los años que estudié. Y luego, poco a 

poco, volví a esta música. De flamenco no sabía nada hasta que llegué a España. Conocí la música de aquí y 

me enamoré de esta música. Al principio trabajé mucho en el flamenco con varios guitarristas y bailarines. Y, 

después de varios años, todavía no pretendo poder tocar flamenco. Por lo menos hago lo mío, que no sé qué es, 

y más o menos encaja con el flamenco.14

I afegeix:

Veo que el violín es un instrumento casi indispensable para el flamenco. Cuando llegué hace seis años casi no 

había violinistas. Ahora hay más chicos jóvenes que se meten y lo hacen muy bien, algunos son alumnos míos. 

Siempre intento decirles que no intenten imitar con el violín la guitarra o la voz. Está bien, pero es muy 

limitado. Hay que dar algo nuevo con el violín al flamenco. El violín es un instrumento con suficiente 

personalidad para dar lo suyo al flamenco.

Em pregunto sovint per què a països com Bulgària o Romania incorporen el violí, la viola o el 

violoncel en els conjunts musicals gitanos i, d’altra banda, a Espanya està costant molt integrar 

aquests instruments a les formacions de música flamenca.

El flamenc és un art molt jove encara, només fa dos segles que existeix, és una música rica i 

singular i per això no podem deixar que s’estanqui; s’ha de continuar fusionant amb altres músiques 

i instruments perquè es desenvolupi encara més. Un dels obstacles que cal superar és que la música 

flamenca té unes arrels molt profundes i una gran tradició, i el públic més tradicional només vol 

veure flamenc pur, sense experimentació, tot i que cada vegada es va obrint més a noves propostes.

14 Entrevista a Ara Malikian a la pàgina web  www.flamencoworld.com

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



És un tema molt delicat, ja que no és gens fàcil que els músics de corda fregada sàpiguen expressar-

se amb aquesta música, i el mateix passa amb els arranjadors o els compositors.

Hi ha pocs músics, tant instrumentistes com arranjadors o compositors, que estiguin capacitats per 

enriquir aquesta música, o per oferir nous camins sense que es perdi la veritable essència del 

flamenc, que és el que moltes vegades passa i per això no agrada.

En aquest gran viatge de l’ètnia gitana que parteix des del nord-oest de l’Índia hi ha un vincle 

interessant, ja que a l’Índia feien servir instruments de corda per a la seva música ja fa moltíssims 

anys. El llenguatge melòdic i rítmic de l’Índia té moltes semblances amb el flamenc. El ritme de la 

dansa kathak15 és molt similar al d’una bulería, i la raga bhairav, d’origen hindú, té moltes 

similituds amb l’escala frígia, com podem observar:

15 Kathak és una de les set danses clàssiques de l’Índia, i es basa en la improvisació i el ritme. El nom de la dansa 
significa, literalment, “explicar històries”. Es diu que és una de les danses que van originar el flamenc.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



El vincle entre la música índia i l’espanyola és evidentment molt profund. Anoushka Shankar,16 

música índia, el 2011 va treure un disc on va integrar el sitar amb cantaores, cajones i guitarra 

espanyola, anomenat Traveller. Escoltant aquest disc podem entendre que hi ha molts elements en 

comú entre tots dos gèneres, i Anoushka Shankar demostra que el magnífic instrument de corda, el 

sitar, s’integra fàcilment en l’ambient flamenc, com si n’hagués format part tota la vida. Segons 

explica,

Hace mucho tiempo que estoy apasionada por el flamenco. Sus voces y sus ritmos, que son cíclicos, tienen 

grandes parecidos con la música india.17

                                               

                                       Anoushka Shankar en un dels seus concerts del disc Traveller

16 Intèrpret del sitar i compositora, filla de Ravi Shankar.
17 Entrevista a la intèrpret l’any 2011 al diari Abc.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



2.2 Recursos tècnics per tocar flamenc amb instruments de corda fregada

Caracol va declarar fa uns quants anys: “¡Se puede cantar con orquesta y se puede cantar con una 

gaita! ¡Con todo se puede cantar! Con una gaita, con un violín, con una flauta...”

Sempre he pensat que la viola és un instrument molt proper, i al tenir una tessitura més greu que la 

del violí, s’acosta més a la veu humana.

Tocar en aquest llenguatge amb una viola és complicat, però sempre he pensat que tant un violí, 

com un violoncel o una viola són instruments flamencs com qualsevol altre, fins i tot més que 

altres. Són instruments amb moltes possibilitats tècniques, i el flamenc és una música amb un 

llenguatge rítmic i melòdic tan espectacular que crec que aquests instruments –i també d’altres–  

han de demostrar totes les seves aptituds i posar totes les possibilitats expressives al servei 

d’aquesta música, i no només acompanyant per fer un contrapunt ben aconseguit per a una guitarra 

o un cantant, sinó amb un paper important i principal.

Si ja fa tants anys que a l’Índia utilitzen instruments de corda per a la seva música, no hi ha dubte 

que el violí, la viola i el violoncel reuneixen unes condicions naturals per formar part de l’expressió 

flamenca. La capacitat imitativa d’un instrument de corda és molt gran, i això és gràcies a la seva 

flexibilitat colorística. Poden imitar des d’una veu humana fins a una guitarra o una flauta, i poden 

adoptar diverses personalitats, ja que són instruments que guarden moltíssims secrets.

Un instrument de corda pot arribar a utilitzar molts recursos tècnics que es fan servir habitualment 

en la música clàssica, però en el flamenc s’han d’exagerar més i s’han d’utilitzar més sovint, per 

això m’agradaria parlar sobre la tècnica que m’he plantejat utilitzar per tocar aquesta música.

El punt que considero més interessant és el del timbre, ja que un instrument de corda té moltíssimes 

possibilitats tècniques, i dins d’aquest estil musical, la majoria de recursos poden funcionar molt bé.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Mà esquerra

Glissandos: aquest recurs és un dels més representatius per a la música popular, tot i que en la 

música clàssica també s’utilitza. Es deia que era un recurs amb el qual s’ aconseguia imitar la veu 

humana.

Tipus de glissandos

· Glissando normal: arrossegar el dit d’una nota a una altra.

· Col·locar l’ungla de manera perpendicular a la corda, i fer el glissando. El so que neix és més 

metàl·lic que l’anterior. Amb arc o amb pizzicato.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



· Fer un glissando passant per més de dues notes amb el mateix dit dóna un toc molt exòtic.

· Fer el glissando imitant el diagrama indicat.

· Per imitar la veu humana, aquest recurs ens pot fer recordar molt la imitació d’un plany:

En aquest exemple hem d’utilitzar el mateix dit per fer el glissando ascendent i descendent.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



· Bending gliss: glissando amb el qual el dit de la mà esquerra, col·locat sobre una nota x, tesa la 

corda sense canviar de posició. Es crea un petit glissando de greu a agut. Es pot fer amb arc o amb 

pizzicato.

· Fast bending gliss: el mateix, però més accelerat.

Tipus de vibratos:

· Fer un vibrato de lent a ràpid o a l’inrevés. Imitant el diagrama.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



· Bending vibrato: semblant al fast bending gliss, però fins i tot més ràpid, vibrant.

· Trinos i mordents: en aquest llenguatge musical hem d’utilitzar molt aquests dos recursos.

Mà dreta (arc)

· Trèmolos: la paraula trèmolo significa ‘tremolós’ en italià, i és una successió de repeticions d’una 

mateixa nota. Inspira misteri. S’utilitza amb la part superior de l’arc.

· Sul tasto / Flautando: és un recurs en què l’arc ha de tocar sobre el batedor per produir un so més 

difús, com un murmuri. Tocar amb aire en la música flamenca és imprescindible, ja que el que 

volem és imitar la veu humana, i els cantaores i cantaoras d’aquest gènere acostumen a cantar amb 

molt d’aire.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



· Sul ponticello: fregar l’arc el més a la vora possible del pont, produint un so dur.

Un exemple de massimo sul ponticello que pot recordar una veu flamenca en un dels moments més punyents.

· Tocar completament sobre el pont produeix encara més aire.

· Col legno: en italià significa ‘amb la fusta’. És un recurs en què s’ha de copejar o fregar amb la 

fusta de l’arc sobre les cordes. Podem imitar ritmes típics de la música flamenca, com per exemple:

· Pizzicatos: aquest recurs en la música espanyola o flamenca ens recorda la guitarra, que és 

l’instrument bandera del nostre país. Sarasate i Falla utilitzaven molt aquest recurs en les seves 

obres.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



· Percussió: fer percussió amb la caixa d’un instrument de corda pot donar molt de joc a aquesta 

música, acompanyant un altre instrument o bé imitant ritmes típics.

Percussió matant la corda amb l’arc. Tocar el cap de la viola amb el polze.

· Xops: aquesta tècnica és actual i no té res a veure amb altres cops d’arc tradicionals. Es basa en la 

utilització rítmica del so que es produeix en fer baixar i pujar l’arc de manera vertical en la zona del 

taló.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Capítol 3. Músics i repertori

3.1 Federico García Lorca

Federico García Lorca neix a Fuente Vaqueros l’any 1898 i és un dels grans poetes andalusos del 

segle XX. Els primers anys de Lorca van transcórrer en l’ambient rural del seu petit poble granadí. 

En aquesta època va tenir contacte amb l’art popular, i a mida que va anar madurant com a persona 

en va arribar a ser un gran defensor i admirador. 

Més endavant se’n va anar a estudiar a Almeria. Continua els estudis superiors a la Universitat de 

Granada, on estudia Filosofia i Lletres i es llicencia en Dret. A la universitat coneix Manuel de 

Falla, que es converteix en una gran influència per al poeta, ja que Falla li transmet el seu amor per 

la música folklòrica i popular. A partir de l’any 1919 s’instal· la a Madrid a la Residencia de 

Estudiantes, on coneix Machado, té gran amistat amb poetes de la seva generació i amb artistes com 

Dalí i Buñuel. Dins d’aquest ambient, Lorca es dedica apassionadament a la poesia i al teatre, però 

també s’interessa per la música i el dibuix.

Lorca es va criar al camp i va tenir contacte amb els camperols que treballaven per al seu pare; va 

ser allà que va tenir l’oportunitat de conèixer els cants i les danses populars. És per aquesta raó que 

Lorca associava els cants flamencs no tant al teatre, el cafè o la juerga, sinó a les feines agrícoles i 

les festes del camp andalús.

Gràcies a Lorca avui podem gaudir d’unes quantes cançons populars espanyoles que ell mateix va 

recollir i harmonitzar, ja que la música va tenir un paper molt important en la seva vida.

Aquestes cançons van ser interpretades pel mateix Lorca i per Encarnación López “La Argentinita” 

a la veu. Van enregistrar totes les cançons en disc i l’any 1932 van estrenar en públic aquest recull al 

Teatro Español de Madrid.18

18 La Argentinita i Lorca eren amics des del 1919, i des de llavors van començar a col· laborar junts en diversos 
projectes. El 1929 Lorca va arranjar les cançons populars espanyoles per a la cantant.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Lorca recollia i harmonitzava aquestes cançons per acostar-se a les melodies interioritzades pel 

poble, a través de la senzillesa i la humilitat artística que transmetien.

                                                          Federico García Lorca i “La Argentinita”

                                                        

Moltes d’aquestes cançons es van convertir en peces fonamentals del repertori de La Argentinita 

(també va afegir-hi nous números d’espectacle de ball escenificant aquestes cançons) en les  

actuacions que va fer a l’Amèrica Llatina. Lorca les interpretava en privat i en públic, sol o amb una 

veu.19

Així doncs, aquestes cançons es van anar popularitzant per tots dos artistes fins a convertir-se en  

peces clau del cançoner popular espanyol durant l’època de la República. Durant la guerra civil, els 

republicans van utilitzar moltes de les melodies, com les de “Anda jaleo”, “Los cuatro muleros”, 

“En el café de las Chinitas”, amb textos al·lusius al conflicte.

19 Ian Gibson: Federico García Lorca (1985).

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Anda jaleo

“Anda jaleo” va ser una de les cançons més populars del bàndol republicà durant la guerra civil 

espanyola. Els republicans la van polititzar per utilitzar-la com a cançó de la seva causa. Després de 

la derrota republicana, la cançó es va deixar de cantar en públic, però el poble encara la duia dins el 

cor i no va oblidar en cap moment el seu veritable significat.

Yo me subí a un pino verde                                       

por ver si la divisaba,

y sólo divisé el polvo

del coche que la llevaba.

Anda jaleo, jaleo;

ya se acabó el alboroto

y ahora empieza el tiroteo.

En la calle de los muros

mataron a una paloma.

Yo cortaré con mis manos

las flores de su corona.

Anda jaleo, jaleo;

ya se acabó el alboroto

y ahora empieza el tiroteo.

No salgas, paloma, al campo, 

mira que soy cazador,

y si te tiro y te mato

para mí será el dolor,

para mí será el quebranto.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Hi ha nombroses variants de la lletra de “Anda jaleo”. Durant l’estiu del 1936, els contrabandistes 

de Ronda van compondre aquesta lletra alternativa:

Yo me subí a un pino verde 

por ver si Franco llegaba 

y sólo vi al tren blindado 

lo bien que tiroteaba. 

Anda jaleo, jaleo, jaleo, 

silba la locomotora 

y Franco se va a paseo. 

Yo marché con el tren blindado 

camino de Andalucía 

y vi que Queipo de Llano 

al verlo retrocedía. 

Anda jaleo, jaleo, jaleo, 

silba la locomotora 

y Queipo se va a paseo. 

Por tierras altas de Burgos 

anda Mola sublevado, 

ya veremos cómo corre 

cuando llegue el tren blindado. 

Anda jaleo, jaleo, jaleo, 

silba la locomotora 

y Mola se va a paseo. 

La nana de Sevilla

Hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo 

mientras dormía a su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de cuna de 

nuestro país; pero nunca como entonces sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme a la cantora 

para anotar la canción observé que era una andaluza guapa, alegre sin el menor tic de melancolía; 

pero una tradición viva obraba en ella y ejecutaba el mandado fielmente, como si escuchara las viejas 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



voces imperiosas que patinaban por su sangre. Desde entonces he procurado recoger canciones de 

cuna de todos los sitios de España; quise saber de qué modo dormían a sus hijos las mujeres de mi 

país, y al cabo de un tiempo recibí la impresión de que España usa sus melodías para teñir el primer 

sueño de sus niños.20

Este galapaguito 

no tiene mare; 

lo parió una gitana, 

lo echó a la calle. 

No tiene mare, sí; 

no tiene mare, no: 

no tiene mare, 

lo echó a la calle.

Este niño chiquito 

no tiene cuna; 

su padre es carpintero 

y le hará una.

Aquesta cançó de bressol va ser recollida a Sevilla, però té una estreta relació amb Granada. El 

poeta trobava que aquestes cançons tenien un accent nòrdic, asturià, i un estudi de Falla va 

demostrar que la manera de cantar aquestes nanas i els seus desplaçaments mètrics feien que el seu 

oírgen andalús estigués una mica maquillat.

“El especial deleite en la tradición oral infantil juega en el laboratorio juvenil de la poesía y el teatro lorquianos 

–y señala las fechas de 1919 a 1926 como los años en que es más perceptible esa tradición–, y más tarde en sus 

canciones armonizadas y escenificadas, en las conferencias...”21

20 Federico García Lorca en una conferència sobre cançons de bressol l’any 1930.
21 Ana Pelegrín a la pàgina web http://www.cervantesvirtual.com. 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



La popularitat de Federico García Lorca entre els gitanos és enorme. Ell sempre explicava que tenia 

sang gitana a les venes. La seva gran font d’inspiració al llarg de la vida per escriure la seva obra va 

ser l’ètnia gitana, per la qual sentia una gran admiració. Dues de les seves obres principals 

s’inspiren directament en el món dels gitanos: Poema del cante jondo i Romancero gitano.

Ha de quedar clar que les cançons que va harmonitzar Lorca tenen un caràcter i unes 

característiques que no són pròpies de la cultura flamenca de l’època, però sí andalusa. 

Més endavant aquestes cançons van passar a formar part del repertori flamenc i del poble gitano 

andalús.

Lorca va escriure sobre aquestes cançons:

“He ido al fondo del cancionero español con la misma curiosidad con que han ido otros a estudiarlo 

científicamente y me he enamorado de las canciones. Durante diez años he penetrado en el folklore, pero con 

sentido de poeta, no solo de estudioso. Por eso me jacto de conocer mucho y de ser capaz de lo que no han sido 

capaces todavía en España: de poner en escena y hacer gustar este cancionero. Desgraciadamente en este país 

se ha hurgado en el cancionero para desvirtuarlo, para asesinarlo, como han hecho tantos autores de zarzuela 

que, a pesar de ello, gozan de boga y consideración popular. Y es que han ido al cancionero como quien va a 

copiar de un museo, y ya lo dijo Falla: no es posible copiar las canciones en papeles pentagramados; es 

menester recogerlas en gramófono para que no pierdan ese elemento imponderable que hace más que otra cosa 

su belleza.”

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



“Las canciones son criaturas, delicadas criaturas, a las que hay que cuidar para que no se altere en nada su 

ritmo. Cada canción es una maravilla de equilibrio que puede romperse con facilidad.”

“Las canciones son como las personas. Viven, se perfeccionan y, algunas degeneran, se deshacen hasta que 

solo quedan unos textos, unas melodías confusas, borrosas, llenas de lagunas y contrasentidos.”

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



3.2 Manuel de Falla

Manuel de Falla neix el 1876 a Cadis. La seva mare és la primera que li fa classes de solfeig i de 

piano, als 9 anys va amb una professora, i la seva dida li ensenyava cançons de bressol i populars 

que el van deixar marcat.

És evident la relació de Falla amb el flamenc; des que era petit va tenir un estret contacte amb el 

cante jondo, pel qual va sentir sempre un gran interès i admiració. Les músiques populars 

preflamenques i el flamenc van captivar Falla i hi va trobar sempre una gran font d’inspiració, com 

també abundant material per compondre les seves obres.

Les set cançons populars espanyoles

Falla comença a escriure les set cançons populars cap al 1911, i no les va concloure fins el 1914. La 

composició d’aquestes cançons va sorgir arran de la petició d’una artista malaguenya de la 

companyia Opéra Comique. La cantant va demanar-li al compositor quines cançons populars podria 

interpretar en un concert a París, i la proposta va interessar-li tant que Falla mateix es va oferir a 

arranjar-li algunes peces (encara que aquestes cançons finalment no van ser estrenades per ella).

Falla comença a fer servir un nou sistema d’harmonització amb aquestes cançons, fruit de l’estudi 

del llibre L’acoustique nouvelle (publicat per Louis Lucas el 1854). Aquestes cançons tenen un estil 

molt personal gràcies a aquest sistema d’harmonització, i a la vegada són molt properes al seu 

poble, com és el cas de la “Nana” que li cantava la seva mare.

Les peces es van estrenar el 15 de gener del 1915 a l’Ateneo de Madrid, interpretades pel mateix 

Manuel de Falla i la cantant Luisa Vela.22

22 L’ any 1915 Manuel de Falla també va estrenar El amor brujo.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Paul Kochanski és l’autor dels arranjaments per a violí de les set cançons populars, que en aquesta 

versió es van anomenar Suite popular española. Falla i Kochanski eren amics i ja l’any 1907 havien 

compartit escenari a Bilbao; per això Falla li va confiar aquesta adaptació.

La   Nana   de Falla  

A Andalusia hi ha moltes variants sobre cançons de bressol, però la més coneguda diríem que és la 

nana campesina. El to original de la “Nana” de Falla és el la menor, per això és una cançó que 

recorda la música oriental. La dolça melodia i el seu acompanyament en pianíssim són la 

característica essencial de les cançons de bressol, ja que al capdavall tenen la finalitat de fer adormir 

els nens petits.

Hi ha diverses fonts que parlen sobre l’origen d’aquesta melodia, però totes diferents. La que em 

sembla més interessant diu:

Es la primera música que oyó en su vida; antes de que se abrieran las luces de su conocimiento ya oía esta 

canción de los labios de su madre.23

23 Jaime Pahissa: Vida y obra de Manuel de Falla.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



A la cançó de bressol de Falla, el ritme físic que evoca el bressoleig del nen esdevé molt important. 

La lletra passa a un pla secundari. Lorca presentava la seva nana d’aquesta manera:

La nana requiere un espectador que siga con inteligencia sus accidentes y se distraiga con la anécdota, tipo o 

evocación de paisaje que la canción expresa.24

Duérmete, niño, duerme,

duerme, mi alma,

duérmete, lucerito

de la mañana.

Nanita, nana,

nanita, nana.

Duérmete, lucerito

de la mañana.

És destacable el joc melòdic típic que es dóna en les cançons de bressol; en alguns moments podem 

parlar de l’escala frígia “majoritzada”, creant un estat d’inquietud, que flirteja amb la frígia menor, 

que assossega el caràcter, el nen.

24 Conferència de García Lorca sobre les cançons de bressol.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



3.3 Joan Albert Amargós

Músic català, neix a Barcelona el 2 d’agost de l’any 1950. Compositor, arranjador i pianista, 

compon obres de cambra, simfòniques i també música per a cinema, teatre i televisió. Avui dia és un 

músic de renom i té una gran reputació, sobretot al nostre país.

Joan Albert Amargós és un gran coneixedor de la música flamenca, per això en la seva música 

sempre es respiren aires mediterranis. Ja fa anys que col· labora amb artistes com ara Miguel Poveda 

i el guitarrista Juan Gómez “Chicuelo”, amb els quals ha portat a terme molts projectes.

Joan Albert Amargós ha fet els arranjaments i una composició de la majoria de les peces que formen 

part d’aquest projecte: “Las flores de su corona”, “Viva Cai”, “La nana del niño gitano”, “El cant 

dels ocells”, “La niña bonita” i el compositor del “Duetto festivo”. 

El “Duetto festivo”, és una peça escrita per a viola i piano, molt rítmica, i tal com indica el títol és 

una obra de caràcter lúdic que per a mi té dues característiques essencials: la primera, que qualsevol 

músic flamenc podria reconèixer-hi molts trets propis de la seva música, i la segona que el seu autor 

mai no hauria pogut compondre una peça així sense haver conviscut tants anys amb la música 

flamenca. És evident que la rítmica general i moltes de les frases melòdiques que presenten tots dos 

instruments tenen molt en comú amb moltes de les falsetes que utilitzen els guitarristes del flamenc.

Una de les influències més importants en el món de la música d’Amargós és Manuel de Falla. Com 

el gran mestre gadità, creu que per a l’evolució de la música del país és bo posar al servei de la 

música clàssica una part de les característiques essencials dels girs de la música flamenca. No es 

tracta de fer-ho d’una forma literal, sinó de traslladar una part de l’esperit harmònic i rítmic 

d’aquesta magnífica música.

“Las flores de su corona” és la versió lliure de la melodia ja esmentada, “Anda jaleo”, escrita per a 

piano i viola. El pal flamenc utilitzat és la bulería i respecta tota la seva estructura, amb els 

tancaments propis, que són tan característics en el món del flamenc. És a dir, que la peça es podria 

interpretar perfectament amb l’ús de les palmas i el cajón.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



“La nana del niño gitano” és una peça sobre la qual Joan Albert Amargós ha fet variacions sobre els 

dos primers compassos de la cançó popular recollida per Lorca, “La nana de Sevilla”. 

L’harmonització és molt lliure, però manté l’esperit de la música espanyola durant tota la peça.

“Viva Cai” és un tema que va compondre Carles Benavent. Músic reconegut en els terrenys del 

flamenc i el jazz, nascut a Barcelona l’any 1954, va explorant en els últims anys l’anomenat “nou 

flamenc”, sobretot des de la seva col·laboració amb Paco de Lucía. Virtuós del baix elèctric, ha 

col·laborat amb Chick Corea, Miles Davis, i el més habitual és veure’l tocar amb Jorge Pardo o 

Roger Blàvia.  “Viva Cai” forma part del seu disc Agüita que corre (1995). El ritme d’aquest tema 

és l’anomenat tanguillo de Cádiz, que té influències de la música nord-africana. Tal com diu Carles 

Benavent, va compondre aquest tema “en una tarda d’un dia qualsevol” i la versió original la va 

compondre amb la mandola, que és un instrument de la família de la mandolina, que se sol 

anomenar mandolina tenor. Paco de Lucía es va interessar molt per aquest tema, li agradava molt la 

tornada de la peça i la va tocar en molts dels seus concerts. 

Per a aquesta ocasió, Joan Albert Amargós ha afegit a aquesta magnífica peça una falseta que 

conviu perfectament amb el món melòdic i rítmic de la composició. Per donar sentit formal a la 

peça, la falseta s’interpreta a l’inici, en un caràcter fantasiós i amb rubato. Primer la viola i després 

el piano donen una versió diferent de la mateixa melodia per donar pas al cajón, que és qui dóna la 

pauta del ritme de tanguillos. El tempo ja es conserva fins al final de la peça.

“El cant dels ocells” és una cançó popular catalana d’origen desconegut que es cantava per les 

festes de Nadal. La cançó es va popularitzar fora de Catalunya gràcies a Pau Casals.25

La melodia té un caràcter malenconiós i està escrita en tonalitat menor. “El cant dels ocells” ha estat 

considerada com un símbol nacional, com un símbol de pau i llibertat, ja que Casals la va començar 

a interpretar en tots els concerts que va fer durant el seu exili, a partir de l’any 1939.

25 Pau Casals va popularitzar-ne la versió més coneguda, que solia interpretar a l’inici dels seus concerts. La versió que 
ell tocava és molt lenta i té ritme de bressolar, per això és utilitzada també com a cançó de bressol.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



La lletra ens parla sobre diferents ocells que celebren el naixement del nen Jesús a Betlem.

Al veure despuntar

el major lluminar

en la nit més ditxosa,

els ocellets cantant

a festejar-lo van

amb sa veu melindrosa.

L’àliga imperial

pels aires va voltant,

cantant amb melodia,

dient: “Jesús és nat

per treure’ns de pecat

i dar-nos l’alegria.”

Respon-li lo pardal:

“Esta nit és Nadal,

és nit de gran contento.”

El verdum i el lluer

diuen, cantant també:

“Oh, que alegria sento!”

Cantava el passerell:

“Oh, que formós i que bell

és l’Infant de Maria!”

I lo alegre tord:

“Vençuda n’és la mort,

ja neix la Vida mia.”

Cantava el rossinyol:

“Hermós és com un sol,

brillant com una estrella.”

La cotxa i lo bitxac

festegen el manyac

i sa Mare donzella.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



La garsa, griva i gaig

diuen: “Ja ve lo maig.”

Respon la cadernera:

“Tot arbre reverdeix,

tota planta floreix

com si tot fos primavera.”

Curiosament, la melodia original s’adapta a l’estructura dels tangos flamencs. La peça comença 

amb el baix, la cantaora i la viola interpretant la melodia amb un caràcter lliure i rubato, per derivar 

amb la rítmica definida dels tangos flamencs, acompanyats per un cajón.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



3.4 Feliu Gasull

Guitarrista i compositor, neix a Barcelona l’any 1959. La seva primera formació és autodidacta, i la 

seva estilística combina el repertori clàssic, el flamenc i la nova cançó. El 1977 viatja amb Toti 

Soler fins a la Feria de Abril de Sevilla, i per primera vegada entra en contacte amb el flamenc. 

Queda enlluernat per la seva rítmica i per les seves ornamentacions, per això s’implica en aquesta 

música creant el seu propi llenguatge. Ha actuat per tot Europa, i també ha actuat com a solista als 

Estats Units.

L’any 1987 publica el seu Duo per a arpa i guitarra, i el 1988 estrena el seu primer Concert per a 

guitarra i orquestra al Columbia International Music Festival. L’any 1992 participa com a solista en 

la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona interpretant el Concierto de Aranjuez.

Ha enregistrat tres discos per a guitarra sola: Cadença, Onze bonsais i Imatges de Músser. També ha 

gravat per a formacions de música de cambra, per a sis guitarres i per a orquestra.

L’any 2013 ha estrenat Tonades per a veu, guitarra i orquestra, interpretat per Sílvia Pérez Cruz, 

Feliu Gasull a la guitarra i l’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE). Sobre l’origen de la partitura 

d’aquestes peces, Feliu diu el següent:

Tonades es una suite sobre canciones campesinas que hacen alusión a diversas facetas de trabajo en el campo, 

como la labranza, la recolección, ordeñar el ganado, etc., y que proceden del País Valenciano, Cataluña o 

Mallorca. Son páginas que a veces resultan muy «exóticas» y que, en su mayoría, he escuchado a cantantes 

populares o en cancioneros y recopilaciones, no directamente en el entorno campesino, sino a través de 

elaboraciones. Son melodías muy bellas, con mucha ornamentación, que a veces tienen diferentes variantes 

según la zona.

Les Tonades generalment eren cantades al ritme de qualsevol activitat agrícola i els seus melismes 

tenen una gran proximitat amb la música àrab. Dins d’aquest recull de Tonades, trobem una peça 

que s’interpreta en aquest projecte anomenada “A una xica llauradora”, d’origen valencià.

Esta nit vaig a parlar-li

a una xica llauradora,

si m’aplega a dir que no

la tire a la regadora.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



Conclusions

L' intenció d' aquest treball ha estat bàsicament conèixer més sobre aquest món, sobre els seus 

orígens, dels quals no en sabia gaire cosa, i millorar la meva tècnica violística. Averiguar nous 

recursos per poder aconseguir aquesta sonoritat flamenca que m'atrau des de fa tant de temps, ha 

estat fantastic perquè he conseguit l'objectiu que volia, disfrutar tocant aquesta música i sentir que 

una viola no està tant lluny del flamenc com em pensava.

Aquest treball podria haver inclòs molts més apartats, i altres aspectes rellevants, però he buscat la 

precisió i les coses que realment a mi em cridaven l'atenció i m'interessaven.

M'agradaria deixar clar que el futur de la corda fregada en el flamenc hauria de ser molt ampli, ja 

que en un segle és una música que ha cambiat moltíssim i s' ha obert a moltes possibilitats 

estètiques, i perquè les noves generacions d' avui en dia, estàn més preparades tècnicament i molt 

més obertes de ment que fa uns anys. Per altre banda, crec que el mercat laboral de la música 

clàssica està bastant esgotat, i es busquen noves propostes, i el flamenc és sens dubte una música 

plena d'expressivitat i sentiment que crec que hauria de tenir més protagonisme del que té en el 

nostre país. La revolució del cajón ja la vam viure, ara crec que ens toca a nosaltres, a violins, 

violes i violoncels a entrar dins del flamenc. 
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