
 

Extracte 

L’objectiu del treball és conèixer millor la figura de François Devienne i la seva obra 

per a fagot. Per això es fa un recorregut per la seva biografia, context històric i musical, 

el fagot de l’època, amb el qual tocava i per al qual composava, el seu catàleg de l’obra 

musical per fagot i una anàlisi de dues de les seves obres, una sonata i un quartet. 

Aquesta darrera part no es tracta només d’una anàlisi formal, sinó que recull també la 

vessant interpretativa. 

 

 

Extracto 

El objetivo del estudio es conocer mejor la figura de François Devienne y su obra para 

fagot. Para ello, se lleva a cabo un recorrido por su biografía, contexto histórico y 

musical, el fagot de la época, con el que tocaba y para el cual componía, su catálogo de 

obras para fagot y un análisis de dos de sus obras, una sonata y un cuarteto. Esta última 

parte no se trata solo de un análisis formal, sino que recoge también su vertiente más 

interpretativa. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to know a little bit more about François Devienne and his 

compositions. In order to achieve this goal, I review his biography, the historic and 

musical context where he lived, the features of this period’s bassoon–the instrument that 

he played and for which he composed –and his works for bassoon; moreover, I add in 

this field the analysis of two of his works (a sonata and a quartet). This analysis is not 

only formal, but also refers to the interpretative aspects. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Sovint quan es parla de François Devienne es relaciona amb la música per a flauta. És 

normal, tenint en compte que va fer un gran nombre de composicions per a aquest 

instrument, i que també en va escriure un mètode d’aprenentatge. Tant les obres com el 

mètode van tenir gran importància i s’han convertit, fins avui, en una part molt 

important del repertori per a flauta. Malgrat que en el transcurs dels anys, aquest 

compositor hagi passat una mica a l’oblit, cal tenir present que el van arribar a definir 

com “el Mozart francès”, nom que, segons el meu punt de vista, no li és molt escaient1.  

Així doncs, aquest treball és també un homenatge a aquest autor que, a través de l’estudi 

i la interpretació de la seva obra per fagot, vol difondre la seva trajectòria musical més 

completa. 

Jo també associava el nom de Devienne amb el repertori de flauta fins que vaig 

descobrir un quartet per a fagot i trio de corda en Do major d’aquest autor. Va ser per 

casualitat; quan buscant nou repertori per a tocar, el meu professor d’instrument David 

Tomàs em va proposar de tocar-lo. Vaig trobar que era un quartet molt interessant, tant 

pel que fa a la música, com per a l’estudi de l’instrument. És a dir, la música que 

Devienne escriu per a fagot és molt rica en alguns aspectes com poden ser els diferents 

caràcters que busca, diferents sons i colors, i això fa que pedagògicament sigui una molt 

bona eina per a treballar aquests aspectes. En aquell moment, al buscar la partitura, vaig 

descobrir que també tenia dos quartets més, en Fa major i en Sol menor. Tot i que vaig 

decidir tocar-los tots tres, va ser sempre amb l’acompanyament de piano. 

Després d’haver tocat els quartets, i altres de les obres que té per a fagot, m’he adonat 

que aquesta música està pensada i escrita per a una persona que coneix l’instrument. El 

coneix des de dins, com el pot conèixer una persona que n’és un bon instrumentista. Ho 

he notat perquè coneix les limitacions de l’instrument i també les possibilitats, tot i que 

el fagot del seu moment no sigui idèntic al que coneixem avui dia.  

Quan va arribar el moment de triar què volia fer per al meu projecte final, tenia molt 

clar que volia trobar un tema que m’encuriosís a la hora de fer l’estudi teòric, però 

també volia que em despertés un interès musical, a l’hora de tocar aquella música que hi 

estava relacionada. Així és com vaig arribar a Devienne. Tot i que, com ja he dit 

anteriorment, la seva música per a flauta també té una gran riquesa musical, he decidit 

                                                        
1 El classicisme va ser un corrent que es va donar a Viena, més que a París. Tot i això, els parisencs, van 
voler trobar una figura semblant a la de Mozart, i aquesta va ser la de Devienne. No obstant, la música de 
Devienne en alguns moments comparteix alguns trets compositius amb la de Mozart tot i que els 
estudiosos el relacionen més amb l’inici del període romàntic. 
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centrar-me només en la música per a fagot, tant per a fagot sol, com per a grup de 

cambra amb fagot obligat2. D’aquesta manera puc acotar el tema i apropar-lo als meus 

interessos. 

Amb aquest treball pretenc fer un petit estudi de la figura de Devienne, del moment en 

què va viure i aprofundir en la seva música per a fagot. No hem de perdre de vista, que 

per a poder entendre les seves obres cal tenir en compte el marc contextual. La seva 

música va ser de la més exitosa durant l’època revolucionària francesa (una de les seves 

òperes es va representar 200 vegades a Paris entre 1792 i 1797) i molts compositors del 

moment i posteriors van rebre moltes influències d’ell i de la seva música.  

Quan ha sigut moment d’acotar el contingut del treball, he decidit tocar diversos punts 

que considerava importants. Primer de tot, situo el marc contextual. Com ja he dit 

anteriorment, cal contemplar el moment històric per a entendre millor què passava i 

d’on surt la música de Devienne, i per això insereixo unes notes biogràfiques del 

compositor, ubicant-lo dins d’aquest context. Un altre punt que m’ha semblat important, 

és l’elaboració un índex de l’obra per a fagot dins del seu catàleg. A continuació, de les 

diferents publicacions que hi ha, n’he escollit una mostra a partir de la qual he fet un 

estudi basat en una anàlisi sobre la seva música escrita per a fagot. A partir d’uns ítems 

fixats, he mirat el tractament del fagot en aquesta música, i així esbrinar què la fa 

interessant. Un altre punt que es tracta en el treball és el del propi instrument 

(físicament parlant), és a dir, el món del fagot a finals del segle XVII a París. Cal tenir 

en compte que quan Devienne composava ho feia pensant en l’instrument que ell 

tocava, el d’aquell moment, que és lleugerament diferent al d’avui, amb unes 

característiques que es descriuran breument. Al final, faig una breu 

explicació/justificació del repertori del concert relacionat amb aquest treball que, com 

és d’esperar, és majoritàriament de Devienne. 

Per últim, vull agrair a totes les persones que m’han seguit i m’han donat suport durant 

tot aquest temps en fer aquest projecte. A tots els amics músics que m’acompanyaran el 

dia del concert, als de casa per a escoltar-me tants cops parlar del tema, a en David 

Tomàs pels consells fagotístics, a la Sara Parés pels consells sobre la música i a la Laura 

Pallàs per a ensenyar-me com funcionen tots els portals d’on he tret bona informació. 

  

                                                        
2  Entenc per grup de cambra amb fagot obligat una obra que sigui per a un grup de cambra i que un dels 
instruments que ha de interpretar l’obra sigui el fagot. 
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2. MARC CONTEXTUAL 

Françoise Devienne pertany al grup de músics marcats pel fet extraordinari de la 

Revolució Francesa (1789). Com a músics, havien de donar resposta a les diferents 

necessitats musicals de la ciutat i assumir les idees que varen fer esclatar l’impuls 

revolucionari: llibertat, igualtat i fraternitat. Amb aquests termes s’entén la capacitat 

dels músics a programar un nou tipus de concert que satisfaci totes les classes socials (i 

no només a la noblesa) i a ser protagonistes de les gestions de l’edició, la formació de 

grups susceptibles a l’intercanvi econòmic de la lliure activitat professional, la 

transmissió regulada del coneixement (a través d’escoles i altres institucions) així com 

el compromís de transmetre l’ideari burgès i lliure pensador de tot el seu entorn. En 

aquest sentit, els músics “revolucionaris” varen transformar molt significativament els 

gèneres existents (òpera, música de cambra, concerts solistes, cantates religioses i 

profanes...) en un ambient definitiu que té la societat civil i la República com a principal 

protagonista. Aquest fet extraordinari francès no es pot reproduir en altres contextos 

geogràfics (com és el cas de Viena o Berlin) i és per això que resulta difícil la 

catalogació o equiparació d’aquests músics francesos amb els termes generalitzats de 

“classicisme” o altres corrents estètics. 

Els anys previs a la Revolució francesa (i que coincideixen amb l’arribada de Devienne 

a París) encara i ha un ambient “cortesà” en el que rivalitzen Christoph W. Gluck, actiu 

a la ciutat del 1772 a 1779) i Niccolò Piccinni. Tot i que Gluck era el mestre de cant de 

la Reina Maria Antonieta, va ser influenciat els ambients enciclopedistes i 

prerevolucionaris de Russeau, mentre que Piccinni, que era més gran, era de tradició 

més conservadora i és el director de l’escola de cant que, més tard, esdevindrà el nucli 

dur del futur Conservatori. A aquests compositors cal sumar-hi els italians Antonio 

Sacchini i Antonio Salieri, que s’internacionalitzen uns anys a París. Sacchini arriba 

l’any 1782 i estrena la darrera obra el 1788. Salieri, vint anys més jove, estrena a París 

l’any 1784 i s’hi queda fins el 1787, que marxa cap a Viena. 

El 1789 és l’any de la Revolució francesa i els compositors del cercle de Devienne (com 

podien ser Nicolas Dalayrac i Jean-Louis Duport) es constitueixen com a els nous líders 

en òperes, formacions de cambra i en pedagogia musical, demostrant que estaven molt 

implicats en la vida musical i social de la ciutat. 

 

 

  



 6 

3. BIOGRAFIA DE FRANÇOIS DEVIENNE  

François Devienne va néixer a Joinville, Haute-Marne, el 31 de gener de 1759 i morí a 

Charenton, a les afores de Paris, el 5 de setembre de 1803. Era el setè de vuit fills de 

Pierre Devienne i la seva segona esposa Marie Petit. 

És un dels compositors més influents de la seva època a França, i a part de la vessant 

flautística esmentada, també destaca com un gran compositor, fagotista i professor. 

Va començar estudiant a mans de Morizot, organista del seu poble i continuà la seva 

educació musical amb el seu germà gran i padrí, François Memmie, a Deux Ponts (ara 

Zweibrücken) des de 1776 fins a 1778. Sembla que passà un temps al 10è regiment de 

cavalleria Royal-Cravate, on quan només té deu anys, hi escriu una missa pels músics. 

El 15 de maig 1778 marxa de Deux Ponts cap a Paris. 

Entrà a l'orquestra de l'Òpera de París com a fagotista la tardor de 1779, per una 

temporada. Estudià flauta amb el flautista principal de l'orquestra, Félix Rault. 

Probablement entra de flautista, al servei del cardenal de Rohan com a músic de cambra 

i flautista a la primavera de 1780 fins a mitjans de 1785.  

El 1781 s’uneix als francmaçons, i se’l suposa membre de la famosa orquestra maçona 

La Loge Olympe, durant la dècada de 1780.  

Des d’aquesta data de 1780 es converteix en un intèrpret puntual i compositor al famós 

Concert Spirituel de París, institució pionera a Europa en la programació de concerts. 

La seva primera obra, el 24 de març de 1780, és un concert per a fagot a la que seguiran 

un concert per a flauta el 24 de desembre de 1782 i un altre per a fagot el 25 de març de 

1784. En la seva vessant d’intèrpret, actua entre 1782-1785 al Concert Spirituel de 

solista almenys 18 vegades però des del 3 d’abril de 1785 s’absenta durant quatre anys, 

i es creu que podria haver estat un membre de la Banda de la Guàrdia Suïssa de 

Versalles. 

Tornà a París probablement la tardor o hivern de 1788, i al 1790 figura com a segon 

fagotista del Théâtre de Monsieur (més endavant el Théâtre Feydeau) inaugurat el gener 

de 1789. A la tardor de 1790 esdevé fagotista principal, càrrec que ocupa fins a abril de 

1801, amb un salari 5 vegades més baix que a l’Òpera de Paris. 

La primera aparició de solista, després del seu retorn a París, és al Concert Spirituel, el 

7 d'abril de 1789, quan toca la part de flauta en l'estrena de la seva 4ª Simfonia 

concertant. A la tardor de 1790 entra a la banda militar de la Guàrdia Nacional de París. 

Les seves funcions inclouen l'ensenyament de la música als fills dels soldats francesos i 

la participació en els esdeveniments musicals dels nombrosos festivals a París. Aquesta 
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organització, el 1792, es converteix oficialment en l'Escola Lliure de Música de la 

Guàrdia Nacional, i Devienne n’és un dels tres “sergents” o responsables de la seva 

administració amb un salari anual de 1100 lliures. Posteriorment, l'Escola Lliure es va 

convertir el 1793 en l'Institut Nacional de Música, i en el Conservatori de París el 1795, 

on en fou un dels nou administradors.  

 

Contrau matrimoni amb la Sra. Maillard, presumiblement entre 1789 i 1792, amb la 

qual té cinc fills. 

 

De tota manera cal considerar que aquesta fama li va venir, sobretot, de la seva vessant 

de compositor del gènere òpera còmica, el favorit de la nova burgesia i les classes 

populars franceses. 

El 12 d'abril de 1790, s’inaugura el Teatre Montansier, destinat principalment a produir 

òperes còmiques i Devienne hi estrena l’òpera Le 

mariage Clandestin, el mes de novembre de 1790. 

Al Théâtre Feydeau es representen dues de les seves 

òperes, i després arriba la més popular: Les 

Visitandines, el 1792. Aquesta òpera va ser un dels 

èxits més reeixits del període revolucionari amb 

més de 200 representacions a París entre 1792 i 

1797 (també es va tornar a reinterpretar 

posteriorment cap al 1920). Devienne encara creà 

tres òperes més: Les comédiens ambulans, Le valet 

de deux maîtres i Volécour, ou Un tour de page. En 

relació amb aquest èxit, va ser pintat en un retrat 

que s’exhibeix ara al Royaux Musées a Brussel·les3.  

 

Al 1794 publica el seu mètode per a flauta, el qual esdevindrà molt famós. Conté 

informació sobre les tècniques de flauta i la realització pràctica, especialment 

l’articulació, així com duos de flauta de dificultat elemental i intermèdia. A l'any 

següent, quan es crea el Conservatori de París, Devienne va ser nomenat un dels seus 

nou administradors electes i professor de flauta, amb un salari anual de 5000 lliures. El 

                                                        
3 Va ser atribuït anteriorment a J.L. David però ara es creu que el va pintar Laneuville o algun altre 
alumne de David. 
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1795, després de representar-se tres de les seves òperes, s'ocupa de les seves funcions al 

Théâtre Feydeau i de l’orquestra al Conservatori. Cinc 

dels seus estudiants guanyen premis al Conservatori entre 

1797 i 1801, i un d’ells, Joseph Guillou, és nomenat 

professor de flauta el 1816. 

El 12 d'abril 1801 el Théâtre Feydeau tanca bruscament. 

La seva orquestra i la del Théâtre Favart es fusionen el 

mes de setembre per formar la nova Orquestra de 

l’Opéra-Comique, però no se sap si en va esdevenir 

membre. Pel maig de 1803 entra a Charenton, una casa 

parisenca per a malalts mentals, on mor el mes de 

setembre després d'una llarga malaltia que acaba per 

deteriorar la seva raó. 

 

Devienne no venia de família noble, i denota afinitat amb els nous corrents que la 

Revolució portava i viu de ple aquests anys d’efervescència social i política que 

coincideixen plenament amb la seva edat professional i vital més productiva.  

Les seves composicions van ajudar molt a elevar el nivell musical de les obres escrites 

per a instruments de vent a la França del segle 18. Les seves majors contribucions són 

en el concert, la simfonia concertant i l'òpera, tot i que també va escriure 25 quartets, 46 

trios, 147 duos i 67 sonates.  

L’estructura de composició de Devienne és principalment d'una sola línia melòdica amb 

un acompanyament subordinat. Les melodies són elegants i gracioses, i les obres 

instrumentals sovint s'intercalen amb articles escrits per ensenyar la tècnica per 

interpretar-les. Hi ha poc contrapunt o desenvolupament temàtic en cap de les obres. 

Les formes estructurals més comunes són la binària, tema i variacions, i les primeres 

formes de rondó sonata, amb una segona exposició en lloc del desenvolupament. Potser 

perquè la major part de les seves obres van ser publicades, hi ha una sorprenent manca 

de manuscrits de les composicions. 
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4. CATÀLEG D’OBRA PER A FAGOT 

Abans de fer l’estudi sobre les obres escollides, m’ha semblat interessant donar una 

visió general de l’obra per a fagot escrita pel compositor. Les obres de l’estudi, seran 

només una petita mostra, doncs com quedarà reflectit en aquest catàleg, hi ha un gran 

nombre de publicacions. 

Aquest índex s’ha elaborat a partir del catàleg de la Oxford Music4. Tot i que el catàleg 

conté totes les obres que Devienne va escriure, jo aquí m’he centrat només en les obres 

que Devienne té per a fagot solista o per a grup de cambra amb fagot obligat.  

Entendrem fagot obligat com a aquell conjunt on el compositor va especificar que una 

de les veus havia de ser interpretada pel fagot. 

Després de informar-me sobre el tema i buscar informació, aquest és el catàleg més 

complert que he trobat sobre la seva obra. 

 

Orquestra 

Simfonies concertants: 

N.1 en Fa major per a trompa i fagot (1785) 

N.2 en Do major per a oboè/clarinet i fagot (c.17865)  

N.3 en Fa major per a flauta, clarinet i fagot op.22 (c.1788) 

N.4 en Fa major per a flauta, oboè, trompa i fagot (c.1791) 

N.5 en Fa major per a flauta, oboè, trompa i fagot (c.1797) 

Concerts per a fagot i orquestra: 

N.1 en Do major (1785) 

N.2 (c.1794) 

N.3 en Fa major (1790) 

N.4 en Do major (1793) 

 

Cambra 

Sonates: 6 per a fagot i baix continu (c.1788) 

Duos: 12 ajuntats en dos parts per a clarinet i fagot (c.1788-c.1803); 6 per a dos 

fagots (c.1782) 

                                                        
4 Oxford Music Online, Grove Music Online, François Devienne. Oxford, 2007 
5 La c davant de la data significa data aproximada (circa, en italià) 
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Trios: 6 per a fagot, violí i violoncel op.17 (c.1782); un per a flauta i 

fagot/violoncel (1787); 6 per a dos clarinets i fagot op.27 (1790); 6 per a flauta, 

clarinet i fagot op.61-2 (c.1795); 3 per a dos clarinets i fagot op.75 (c.1801); 3 

per clarinet, trompa i fagot (c.1805) 

Quartets: 3 per a violí, viola, violoncel i fagot op.73 (c.1800) 
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5. EL FAGOT A PARÍS A FINALS DEL SEGLE XVIII  

Està bé no perdre de vista, que quan Devienne va escriure totes les seves obres per a 

fagot no ho feia pensant amb el model de fagot que tenim avui en dia. En el transcurs 

dels segles l’instrument ha anat evolucionant i mica en mica ha anat afegint, sobretot, 

claus i altres elements.  

Així doncs, he pensat que era important explicar una mica com era el fagot de l’època, 

quines eren les seves principals característiques i mostrar-ne alguna imatge. 

No hi ha constància del fagot exacte que feia servir Devienne. Coneixem, en canvi, 

l’instrument que tocava Ozi, que era del constructor Keller, d’Estrasburg. Es pensa que 

molt probablement tots dos utilitzaven instruments semblants perquè els dos van viure 

en el mateix moment, en el mateix lloc i mantenien relació. La imatge més fidel que en 

podem tenir la trobem en el Méthode Nouvelle et Raisonnee pour le basson, par Mr. Ozi 

(el tractat es pot trobar a l’annex 8.3.). A més, també dóna descripció d’altres aspectes 

físics i musicals de l’instrument. Adjunto el mètode als annexes i a continuació comento 

alguns dels aspectes més rellevants.  

 

En l’article primer del tractat, Ozi explica quina és la posició per 

tocar bé el fagot. En destaquen les següents recomanacions. 

Primer de tot, aconseguir la col·locació que permeti deixar les 

mans el màxim lliures per permetre l’agilitat dels dits. La 

regulació del cordó adequada per permetre un bon ajustament de 

la canya a la boca. També incideix en la posició de dits i colzes i 

de la col·locació de l’instrument perquè no es tapi, per error, 

l’obertura d’alguna clau. 

   

Per altra banda tenim també una descripció del fagot de l’època 

feta per François-Alexandre-Pierre Garsault al Nationnaire, ou 

Mémorial raisonné, publicat a París l’any 1761. 

Fa una descripció de l’instrument que adjunto a l’annex (8.4.) i 

que tradueixo a continuació. He subratllat aquells aspectes més 

diferents de l’actual. 

  

“El fagot és un instrument de vent i llengüeta. És el baix de la família dels oboès. 

Té un so rodó i noble (orgullós). Anima i marca bé els baixos, per això el fa molt 
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útil dins els grans concerts. És l’instrument que se sent més dins la família dels 

instruments de vent. La punta rodona de la llengüeta es col·loca per sobre 

l’embocadura o serpentí (tudell), tub de coure corbat cap avall per trobar-se amb 

l’entrada de la boca. Aquest serpentí (tudell) entra per sobre d’un primer cos o 

tub (tudellera), el qual s’encaixa, per la seva punta de baix (de la tudellera), dins 

una “cama” llarga (culata). Un altre conducte està foradat dins la mateixa 

“cama” (culata) al costat d’aquesta. Tots dos la foraden d’un costat a l’altre, 

però es tapa per sota amb un tap de suro aquesta obertura comuna, de manera 

que l’aire no pot sortir, però pot passar d’un conducte a l’altre i, remuntar pel 

segon conducte, veí del primer, on passa l’aire cap allà.  

Aquests dos conductes, que no són més que un pel passatge de l’aire, són 

perforats amb dotze forats, així: 

- Al primer cos (tudellera): tres forats. 

- A la “cama” (culata): per davant tres forats, i dos guarnits amb claus, i un 

per darrera sense clau. 

- Al segon cos: tres forats, que s’anomenen els pedals, dels quals el de baix i el 

de dalt estant guarnits amb claus obertes i llargues, les cues de les quals 

s’allarguen fins a prop del forat del mig que no té clau.  

- Els quatre forats de darrera només es toquen amb els polzes, el de la “cama” 

(culata) amb el polze de baix, i els tres del segon cos amb el polze de dalt. 

El fagot es sosté en biaix d’esquerra a dreta, per mitjà d’un cordó que passa a 

través d’un botó de la roba. 

El fagot és el baix natural dels oboès. Els sons d’aquest instrument són forts i 

bruscos. Un home hàbil, no obstant, en sap treure sons molt dolços, molt 

graciosos i molt tendres. A més, un altre ús habitual que es fa d’aquest instrument 

a part d’executar el baix continu, és interpretar fragments musicals, graciosos o 

tendres, sigui de música instrumental o vocal.  

No hi ha acompanyament més bonic que aquell que l’autor sap mesclar amb gust 

els sons d’un o de varis fagots amb aquells dels violins i les flautes. Els sons 

mantinguts i que pugen cap als aguts fan un efecte admirable. 

M. Rameau i M Mondonville han fet veritables models perfectes d’aquests 

acompanyaments, a qui s’ha d’agrair, fent que sigui un instrument no només 

estimat per la força dels seus sons, sinó també capaç igualment de plaure a 

l’orella i d’arribar al cor. 
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El so més greu del fagot és el Si bemoll, una dotzena per sota del Fa de la clau de 

Fa. I puja fins al Sol, una quinta per sobre del Do de la clau de Do. Hi ha alguns 

instrumentistes que el fan arribar fins al La i fins al Si.”   
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6. ANÀLISI MUSICAL  

En termes generals l’anàlisi té com a finalitat un millor coneixement d’una peca 

musical. Les metodologies més tradicionals d’aquesta anàlisi solen centrar-se en els 

aspectes compositius tot i que en els últims anys s’han desenvolupat altres elements 

d’interès com són els que entren en la pròpia execució de la peca musical. La 

sistematització d’aquests elements de l’execució es coneix com a anàlisi performativa i 

és una tipologia d’anàlisi que sol anar acompanyada també de la formal o compositiva. 

De cara a aquest treball he considerat adient contemplar tots aquests elements formals i 

performatius ja que em són útils a l’hora d’interpretar la música i penso que també 

poden ser-ho per a un entorn d’estudiants de fagot amb els que compartim els mateixos 

interessos o tradició. Per això he dissenyat uns elements o ítems descriptius que explico 

a continuació. 

Sóc conscient que hi ha altres aspectes que es podrien explicar i que no ho faig perquè 

s’escapen de l’objectiu d’aquest treball (aspectes contextuals, etc.) i del caràcter 

eminentment pràctic que li vull donar. També em faig càrrec d’un cert grau de 

subjectivitat que es pot donar a l’hora de parlar de la “dificultat” de la interpretació, tot i 

que m’adreço, com ja he dit, a un perfil molt semblant al meu. 

Els ítems fixats per a l’anàlisi són els següents: 

- Edició: Edició que he utilitzat per a l’anàlisi i que considero fidel a l’original. 

- Tonalitat: Tonalitat de partida o que s’indica. 

- Registre: La tessitura del fagot (nota més greu i nota més aguda). La indicació 

de les notes es fa amb figuració en pentagrama.  

- Forma 

- Modulacions 

- Textura: El so del fagot respecte el context sonor global. 

- Altres elements compositius (imitacions, repeticions, figures rítmiques, 

contrastos, etc.) 

- Dinàmiques: Les dinàmiques que figuren a l’edició original i les que jo he pogut 

posar en algun fragment. Es repeteix molt dues lligades i dues picades, però a 

vegades en motius idèntics, etc.  

- Articulacions: Les articulacions que figuren a l’edició original com les que jo 

faig.   
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- Ornaments: Els ornaments que hi ha escrits originalment i els que jo proposo. 

- Respiracions 

 

6.1. Anàlisi Sonata en Sol menor op.24 n.5 

Escrita al voltant de l’any 1788, forma part de les sis sonates que Devienne va escriure 

per a fagot i baix continu.  La partitura es troba a l’annex 8.1. 

 

1r moviment: Allegro con espressione 

Edició Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1788 

Tonalitat Sol menor 

Registre 

 

Forma Forma sonata / Exposició: A1-12 – pont13-30 – B31-42 / 

Desenvolupament43-68 / Reexposició: A69-76 – B+coda77-96 

Modulacions El tema A de l’exposició es troba en Sol menor (tonalitat principal) i 

durant el pont modula, a Mi bemoll major i finalment a Si bemoll 

major, tonalitat que manté durant el tema B. Durant el 

desenvolupament passa per diferents tonalitats fins que torna a arribar a 

Sol menor. Es queda a la tonalitat principal per a fer la reexposició, 

aquest cop fent els dos temes en Sol menor i sense cap pont que els 

uneixi.   

Textura Melodia acompanyada6  

Altres 

elements 

compositius 

Hi ha un motiu rítmic que surt cada cop que s’introdueix el tema que es 

la figura rítmica corxera en punt i semicorxera. Surt molts cops i s’ha 

d’anar en compte de no acabar tocant treset de corxeres.  

Dinàmiques Durant aquest moviment no hi ha cap dinàmica posada pel compositor. 

                                                        
6 Melodia acompanyada: Quan el fagot toca ho fa sempre com a solista i l’acompanyament està sempre 
en un segon pla. 
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Entre parèntesi, a la partitura, hi ha les dinàmiques posades per l’editor, 

K. Hubmann. Desconec si l’editor les ha posat basant-se en altres 

sonates de Devienne però el cas és que tenen molt sentit. Jo 

l’interpretar aquest primer moviment, en general he fet totes les que 

deia, però he tret alguns pianos que havia posat, perquè em semblava 

que eren motius importants i al tocar-los en piano perdien una mica de 

força. En general, sempre que va cap al registre més alt del fagot, 

demana tocar més fort, mentre que quan està en el registre greu, més 

piano. 

Articulacions Hi ha articulacions posades normals i altres posades en puntets. 

Parteixo de la idea que les articulacions normals són posades per al 

compositor mentre que les que estan en puntets les ha posat l’editor. 

Les articulacions que ha posat l’editor, es basen en la idea de que es 

repeteix un motiu que ja havia sortit anteriorment, i copia les 

articulacions del primer cop. Tot i que és un moviment més aviat ràpid, 

no hi ha molts passatges que siguin completament articulats, de manera 

que no hi ha problema en fer passatges articulats i que sonin nets. Cal 

anar en compte, per exemple, al compàs 26 amb que el fagot i el 

violoncel facin la mateixa articulació.  

Ornaments Durant aquest primer moviment hi ha dos tipus d’ornaments: trinos i 

apoggiatures. Totes són originals del compositor. A l’hora de tocar-ho, 

quan fa dues vegades el mateix fragment, està bé posar-hi algun 

ornament perquè no sigui exactament igual els dos cops. Un exemple 

d’això és al compàs 59 i al 61, que fa el mateix. La meva proposta és, 

quan surt per segon cop, fer un grupet a la nota llarga.  

Un dels trinos que hi ha, és dels més complicats del fagot, que és el 

trino del compàs 19 (si bemoll – la bemoll). El consell és baixar molt la 

gola i donar molt aire. 

Respiracions Aquest moviment permet l’intèrpret respirar sense problemes. Les 

frases no són molt llargues i, al final, sempre hi ha o silencis per a 

respirar, o bé es pot respirar avisant a qui t’acompanya que s’esperi una 

mica. 
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Comentari Abans de tocar-lo s’ha de decidir si es vol tocar amb repeticions o 

sense. S’ha de tenir present que si es toca amb la repetició, és bastant 

cansat, ja que no hi ha llocs on permeti descansar al fagotista, doncs 

toca tota l’estona.  

Hi ha molts moments del moviment on permet fer petits rubatos. Això 

podria ser al compàs 37 i 38. També hi ha moments que el fagot està 

sol i que són molt lliures, com al compàs 35 o 87. 

 

2n moviment: Adagio 

Edició Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1788 

Tonalitat Sol major 

Registre 

 

Forma Forma Ternària / A1-17 – B18-29 – A30-40 

Modulacions El tema B està en la tonalitat de Re major. 

Textura Melodia acompanyada1 

Altres 

elements 

compositius 

El compositor introdueix petits motius temàtics que després repeteix i 

desenvolupa. Per exemple, el del compàs 3 i el del compàs 4.  

Com que surt molts cops el mateix ritme (quatre fuses) està bé no fer-lo 

sempre igual, sinó fer-lo irregular alguns cops. Un bon moment de fer-

lo irregular és al compàs 12.  

Dinàmiques No hi ha cap dinàmica en tot el moviment. Hi ha una indicació de 

l’editor que posa dolce al principi del moviment. Per a que no soni tota 

l’estona igual, es pot fer un piano al compàs 22, ja que aquí la música 

canvia i passen a haver-hi moltes menys notes i tot és menys articulat. 

Articulacions La majoria d’articulacions que hi ha són del compositor. Les que ha 

posat l’editor són perquè hi havia hagut passatges anteriors on sortien 

aquestes articulacions. En general, és un moviment on tot és molt lligat, 
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molt horitzontal. Quan hi ha tot un seguit de notes lligades en un 

passatge llarg, s’ha de tenir en compte de dir bé cada nota i de dibuixar 

bé la línia.  

Ornaments No està molt carregat d’ornaments, però permet posar-n’hi molts. A 

l’hora de tocar-ho, jo n’he posat varis, com poden ser: al compàs 9 

posar notes de pas entre els salts i al compàs 32 fer un ornament al sol. 

Respiracions No és un moviment senzill en aquest aspecte. Té diversos passatges on 

és bastant difícil trobar el moment per a respirar. Un exemple d’això és 

el passatge que va des del compàs 10 al 17. La meva proposta és 

respirar en el silenci de semicorxera que hi ha al compàs 13, tot i que 

després caldrà anar en compte per a fer-ho de tal manera que no quedi 

precipitat. També és important respirar quan la frase ja s’ha acabat del 

tot, cuidant bé l’última nota, perquè això també dóna més continuïtat a 

la música. 

Comentari Des del punt de vista interpretatiu, la dificultat d’aquest segon 

moviment es troba en ser capaç de mantenir la tensió tota l’estona fins 

que es pugui resoldre, ja que fa frases més aviat llargues. També és un 

moviment bastant cansat ja que el fagotista no té moments on poder 

parar.  

Hi ha moments en que es poden fer petits rubatos i que la música sigui 

més lliure, ja que l’acompanyament deixa al fagot molt lliure. Un 

exemple d’això és al compàs 14. 

 

3r moviment: Rondeau (allegro) 

Edició Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1788 

Tonalitat Sol menor 

Registre 

 

Forma Rondó / A1-16, tornada – B17-58, episodi – A59-74, tornada – C75-90, episodi – 
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A91-104, tornada 

Modulacions Sempre que surt el tema A (tornada) està en la tonalitat principal i els 

episodis estan en altres tonalitats. L’episodi B es troba en la tonalitat de 

Si bemoll major i l’episodi C en Sol major. 

Textura Melodia acompanyada1  

Altres 

elements 

compositius 

Cada cop que fa el tema A, el fa dos cops, però acabant el segon 

diferent. Pel que fa als episodis B i C són independents.  

Hi ha un contrast entre els diferents temes. Sempre que surt la tornada, 

ho fa el primer cop en forte i el segon en piano, per exemple. També hi 

ha un contrast en els tempos; el de la tornada sempre és més lent que 

els dels episodis. 

Dinàmiques Durant aquest moviment no hi ha cap dinàmica posada pel compositor. 

Entre parèntesi, a la partitura, hi ha les dinàmiques posades per l’editor, 

K. Hubmann. A l’interpretar aquest moviment, crec que està bé poder 

fer diferents dinàmiques per a poder donar un aire més juganer al 

moviment. Les dinàmiques que ha posat l’editor estan molt bé, de 

manera que jo personalment les he seguit totes. Quan surt el tema A, 

sempre ho fa en piano, el que fa que hi hagi un contrast amb els altres 

temes. 

Articulacions La major part de les articulacions que hi ha posades són del 

compositor. Les que ha posat l’editor són perquè el compositor les ha 

posat abans en un passatge igual, de manera que jo he seguit fidelment 

totes les articulacions que hi ha posades. És un moviment ràpid i hi ha 

passatges que totalment articulats farien que fos difícil, però Devienne 

acostuma a lligar-les cada dos o bé, lligar-ne dos i picar-ne dos. 

D’aquesta manera facilita que soni àgil. 

Ornaments Al tractar-se de un moviment ràpid, no hi ha gaires ornaments. Trobem 

alguna apoggiatura i algun trino, però molt pocs en comparació als 

altres dos moviments. Hi ha un passatge (del compàs 50 al 55) que la 

música es calma i fa el mateix fragment dos cops. La meva proposta, és 

ornamentar quan surt per segon cop, per poder variar una mica.  
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Respiracions No és un moviment complicat pel que fa al tema de les respiracions ja 

que al final de cada frase hi ha una pausa on es pot respirar. Hem de 

vigilar de no caure en l’error de voler respirar molt ràpid i deixar 

descuidada la última nota de la frase, sinó aguantar fins al final i quan 

ja hem deixat de tocar, respirar.  

Comentari Una bona indicació que podria haver posat Devienne a aquest 

moviment seria sense dubte Scherzando. Aquesta indicació, de 

denominació italiana, significa “jugant”. A la tornada del rondó, el que 

Devienne busca és que es creï un ambient desenfadat, relaxat. Cal anar 

en compte a la hora de tocar-lo, per a poder aconseguir transmetre al 

qui ho escolta una sensació agradable, divertida i no una sensació de 

neguit. 

 

 

6.2. Anàlisi Quartet en Do major op.73 n.1 

Escrit cap a l’any 1800, forma part del tres quartets que Devienne va escriure per a 

fagot, violí, viola i violoncel. La partitura es troba a l’annex 8.2. 

1r moviment: Allegro spiritoso 

Edició   Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1800 

Tonalitat Do major 

Registre 

 

Forma Forma Sonata / Exposició: A1-36 – B37-62 – pont63-99/ 

Desenvolupament100-158 / Reexposició159-217 / Coda218-225  

Modulacions Durant tot el moviment passa per  diferents tonalitats. Les més 

importants són Do major, Sol major, la menor (a la major part de la 

segona part) i després torna a Do major. Cal destacar que quan fa la 

reexposició comença directament pel tema b. 
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Textura El fagot casi sempre que toca porta el tema però altres cops ho fa el 

violí, la viola o el violoncel. També altres moments es passen els temes 

o fan petits diàlegs. Un exemple és al compàs 48. 

Altres 

elements 

compositius 

Hi ha un motiu rítmic que crea un diàleg entre el fagot i el trio de 

corda, que és la corxera en punt i semicorxera del compàs 48. 

També hi ha un altre motiu rítmic que surt molt al llarg del moviment, 

les dues semicorxeres, que tornarà a sortir al tercer moviment. 

Dinàmiques No hi ha moltes dinàmiques a la partitura que siguin originals del 

compositor, però sí que n’hi ha bastantes de l’editor. En general les he 

seguit, perquè tenen molt sentit. Les úniques dinàmiques que he canviat 

han estat pianos, en moments en què toca el trio de corda, perquè sinó 

era molt fàcil que em tapessin.  

Articulacions La major part de les articulacions del moviment les ha posat el 

compositor, i moltes altres l’editor, basant-se en els criteris del primer. 

En general les he seguit sempre a l’hora de tocar, menys en algun 

passatge amb moltes semicorxeres, on he decidit fer algunes lligades, 

seguint una mica el criteri que fa servir el compositor en altres 

moments. 

Ornaments Devienne posa en aquest primer moviment quatre tipus d’ornaments: 

mordents, grupets, trinos i apoggiatures. Jo a l’hora de tocar-ho els he 

fet tots, però n’hi ha alguns que són prescindibles, ja que a l’hora de 

tocar-ho quasi no se senten. També hi ha llocs, on permet posar-hi un 

ornament, quan fa dos cops el mateix, com pot ser el compàs 174 i el 

178. 

Respiracions No hi ha problemes per a respirar, però cal parlar amb el trio de corda 

per a quedar entesos en que en algun moment s’esperin i així poder fer 

una gran respiració. 

Comentari Cal tenir en compte que és un moviment llarg, de manera que s’ha de 

pensar bé si fer la repetició o no. Aquest moviment permet al fagotista 

lluir-se tant pel que fa a la seva tècnica com a la seva musicalitat.  
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2n moviment: Adagio cantabile 

Edició Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1800 

Tonalitat Fa major 

Registre 

 

Forma Forma Ternària / A1-21 – B22-29 – A30-41 

Modulacions El tema A es troba en la tonalitat principal els dos cops que surt, però el 

tema B està en la tonalitat de Sol menor. 

Textura El fagot quasi sempre que toca porta el tema però altres cops ho fa el 

violí, la viola o el violoncel. També altres cops es passen els temes o 

fan petits diàlegs. En aquest moviment, per exemple, hi ha un diàleg 

entre el violí i el fagot al compàs 9. 

Altres 

elements 

compositius 

La reexposició del tema, el fa però ornamentant-lo totalment. Està bé 

tenir-ho en compte quan estàs tocant, per a poder fer-ho el més fidel 

possible al primer tema A. 

No és un moviment que tingui cap motiu rítmic que surti diferents cops 

ni cap melodia, sinó que a partir de una petita cèl·lula, va 

desenvolupant tot el moviment, segons el meu punt de vista. 

Dinàmiques Devienne posa poques dinàmiques en aquest moviment, però posa 

alguns reguladors, pel que més o menys saps sempre com has d’estar 

tocant. L’editor posa una indicació de piano al principi. La major part 

dels diminuendos són notes que resolen. Jo personalment a la hora de 

tocar-ho, he començat fort el tema B, perquè hi hagi un gran contrast 

amb el tema A. 

Articulacions La major part d’articulacions són del compositor, a les que he fet cas 

sempre, però hi ha bastants passatges que no diu res sobre què s’ha de 

fer en aquest aspecte. Personalment, el que he fet amb aquests 

passatges, ha estat aprofitar que el compositor no diu res, per a poder 

articular més, així no queda el moviment tot tan lligat. Un exemple 
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d’això que dic és la pujada del compàs 19, que la faig picada. 

Ornaments Tot i que és un moviment lent i hi hauria d’haver temps per a fer 

ornaments, el compositor els posa en els llocs on justament hi ha més 

notes. El que fa, segons el meu punt de vista, és donar un punt de 

virtuosisme al moviment. Hi ha passatges, com al compàs 32, que 

realment hi ha moltes notes i ell, a més, hi afegeix un grupet, el que fa 

que es converteixi en un moment virtuosístic tècnicament. També hi ha 

alguns trinos o apoggiatures en corxeres, o semicorxeres. 

Respiracions Hi ha temps de sobres per a respirar al final de cada frase, però s’ha de 

vigilar d’acabar bé les frases i després respirar. Sinó queda tot 

precipitat. Hi ha un passatge on, en principi, no es pot respirar (del 

compàs del 13 al 21) però la meva proposta és fer-ho al compàs 16 i al 

18. Si es fa ben fet, queda bé.  

Comentari Des del punt de vista interpretatiu, la dificultat d’aquest segon 

moviment es troba en ser capaç de mantenir la tensió tota l’estona fins 

que es pugui resoldre i acabar bé les frases fins al final. És un 

moviment bastant cansat ja que el fagotista no té moments on poder 

parar.  

 

3r moviment: Rondo, Allegro moderato 

Edició Breitkopf&Härtel, Musica Rara, c1800 

Tonalitat Do major 

Registre 

 

Forma Rondó / A1-29, tornada – B41-100, episodi – A109-116, tornada – C133-191, episodi – 

A+coda203-242 / Entre els diferents episodis hi ha un petit pont, que 

serveix al compositor per enllaçar els temes. 

Modulacions Sempre que apareix la tornada, ho fa en la tonalitat principal (Do 

major) i els episodis estan en les tonalitats de Sol major el B i de Fa 
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major el C. Entre els diferents temes hi ha ponts que li serveixen al 

compositor per a poder modular. 

Textura El fagot casi sempre que toca porta el tema però altres cops ho fa el 

violí, la viola o el violoncel. També altres cops es passen els temes o 

fan petits diàlegs. 

Altres 

elements 

compositius 

Pel que fa al tempo, els dos cops que surt un episodi (el B i el C) els 

faig una mica més lents que la resta del moviment. A la tornada que hi 

ha entre els dos episodis recupero el tempo inicial però a l’episodi C 

torno a canviar.  

Hi ha un motiu rítmic que és molt característic en aquest moviment, 

que és les dues semicorxeres. Les fa servir molt per a introduir tots els 

temes. 

Dinàmiques Les dinàmiques que hi ha escrites són de l’editor i del compositor se’n 

conserven alguns reguladors. Aquest cop, no he fet cas a totes les 

dinàmiques de l’editor, com havia fet en altres moviments, ja que 

algunes no em semblen naturals. Un exemple d’això, és al tema C, on 

ell indica piano o jo ho toco fort per a què hi hagi un contrast amb el 

tema A. 

Articulacions Pel que fa a les articulacions, podríem dir que és un moviment 

complicat ja que per a poder-lo tocar amb les articulacions que hi ha a 

la partitura, s’ha de tenir un picat molt bo i lleuger. Tota la part del 

principi, on fa el tema, sí que hi ha passatges lligats, però després deixa 

de fer-ho. Com que tocar-ho tot articulat, pot fer que la música quedi 

frenada o carregada, jo el que he fet és lligar algunes notes, seguint el 

criteri que Devienne fa servir al principi del moviment i a la resta del 

quartet.  

Ornaments No és un moviment on hi hagi molts ornaments. Podem trobar trinos al 

final de les frases i algunes apoggiatures, però això és tot. Com que es 

tracta d’un moviment ràpid, i amb un caràcter juganer, tampoc no es 

pot sobrecarregar massa, perquè quedaria fora de lloc. 

Respiracions La dificultat de les respiracions d’aquest moviment és que, com que 
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s’han de fer molt ràpid, hi ha el perill que quedin molt precipitades. 

S’ha de vigilar de poder respirar bé al final de cada frase i, si de cas, 

avisar al trio de corda que estigui al cas per si s’entra una mica més 

tard. Si es respira ràpid acabant bé la frase que deixes i entrant bé a la 

nova, queda bé. El problema és quan deixes la frase mal acabada per a 

poder respirar, perquè queda molt deixat. 

Comentari La dificultat d’aquest moviment està sobretot en les articulacions. Al 

tractar-se de un moviment ràpid s’ha de vigilar de fer unes 

articulacions que no frenin al fraseig. També s’ha de mirar com fer-ho 

per a què no es faci avorrit el motiu A, que apareix bastants cops. 

 

 

6.3. Resultats i conclusions 

Després d’haver analitzat aquestes dues obres he pogut veure quins elements utilitza 

Devienne i com és la seva música. D’entrada, m’he adonat que la seva manera 

d’utilitzar el fagot és diferent segons si es tracta de una obra on el fagot és 

completament solista, amb només un acompanyament de baix continu, o si el fagot 

forma part d’un conjunt, tot i ser-ne el solista. A la sonata, no porta tant a l’extrem les 

possibilitats de l’instrument; és a dir, no té un registre tan ampli, ni té un picat tan ràpid 

etc. Com que l’acompanyament és molt simple, el fagot no li fa falta fer tantes coses per 

a poder lluir-se. Que l’acompanyament sigui simple però, fa que el fagot hagi d’estar 

tocant tota l’estona i que, per tant, físicament pel fagotista sigui molt més cansat. Amb 

el quartet, en canvi, com que l’acompanyament no està tan en un segon pla, si que porta 

molt a l’extrem les possibilitats del fagot i de la persona que el toca.  

A la primera obra que he analitzat, la sonata, el fagot té un paper totalment solista, 

mentre que al quartet, es va passant els temes amb el violí, la viola i el violoncel. 

Devienne utilitza, en ambdós casos, tonalitats molt bones per a l’instrument, molt 

còmodes per a l’instrumentista. Les articulacions i les dinàmiques que fa servir són per 

a ornamentar, perquè la interpretació sigui com ell vol, però no les posa perquè tinguin 

una funció en concret, de manera que cada persona a l’hora de tocar-ho pot mirar quines 

li interessen o quines se li adeqüen millor.  

Podríem concloure, doncs, que Devienne va escriure sabent quines eren les possibilitats 

interpretatives de l’instrument. Juga molt bé amb els diferents caràcters que pot tenir 
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l’instrument, amb els canvis de colors que pot fer, etc. Utilitza molt bé les articulacions, 

les dinàmiques i els ornaments com a elements expressius.  
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7. JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE CONCERT 

Una part de les obres escollides per al concert són les que he analitzat durant el treball 

escrit. Quan toques una obra després d’haver-la estudiat amb detall, la interpretació 

canvia, si més no, des del meu punt de vista. L’anàlisi m’ajuda a conèixer millor l’obra, 

a fixar-me en petits detalls que segurament se m’haurien passat per alt, a trobar resposta 

a algunes preguntes que m’havia fet. Així doncs, el més atractiu després de fer l’anàlisi 

era poder tocar aquestes obres, de manera que el dia del concert tocaré la sonata en Sol 

menor op.24 n.5 i el quartet en Do major op.73 n.1.  

L’altra obra del concert és una Suite de Rameau. Aquest darrer va ser un compositor 

molt important a França, anterior a Devienne, i de qui va rebre moltes influències, de 

manera que també m’ha semblat que era important interpretar-ne una petita mostra. Es 

tracta d’una obra que recull tres àries molt populars de les seves òperes. Amb aquestes 

mostra musical, no només es podrà escoltar la música per a fagot sinó la seva 

correspondència amb el món operístic. L’estil és molt diferent, i es correspon al gènere 

galant. 

Un altre aspecte que m’ha agradat a l’hora de triar el programa del concert, a banda del 

lligam amb el treball escrit, ha estat poder tocar en formacions amb les que normalment 

no tenim la oportunitat de fer-ho, com el trio de corda. M’ha enriquit trobar-me amb 

experiències a la hora de fer assajos i de tocar plegats amb les que no m’havia trobat 

anteriorment. 
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ANNEX 1:  
 

PARTITURA  

SONATA EN SOL MENOR 

op.25 n.5 
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ANNEX 2: 

 

PARTITURA 

QUARTET EN DO MAJOR 

op.73 n.1 
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ANNEX 3: 

MÈTODE DE OZI 
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ANNEX 4: 

PUBLICACIÓ GARSAULT 

 

 


