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Resum 

Aquest projecte  és fruit de la meva necessitat de buscar amb el meu instrument, la percussió, i 

més concretament amb la pandereta,  recursos tècnics i interpretatius per abordar la interpretació 

de la música antiga. Com a punt de partida he analitzat  iconografia i algunes fonts literàries per 

tal d’entendre i poder explicar que s’entén quan parlem de la percussió històrica. Posteriorment 

s’observen algunes pràctiques encara existents en les tradicions musicals italianes i àrabs i com 

aquestes poden ser el punt de partida per a configurar una maner pròpia  i moderna d’ interpretar 

i anotar la música històrica. 

 

Resumen 

Este proyecto es el fruto de mi necesidad de buscar con mi instrumento, la percusión, i más 

concretamente con la pandereta, recursos técnicos e interpretativos para abordar la interpretación 

de la música antigua. Como  punto de partida he analizado iconografía y algunas fuentes literarias 

para entender i poder contar que entendemos cuando nos referimos de percusión histórica. 

Posteriormente se observan algunas prácticas todavía existentes en las tradiciones musicales 

italianas y árabes y como esas pueden ser el punto de partida para configurar una manera propia y 

moderna de interpretar y anotar la música histórica. 

 

Abstract 

This Project is the result of my need to search with my instrument, percussion, and more 

specifically the tambourine, interpretive and technical resources to address the performance of 

early music. As a starting point I have analyzed some iconography and literary sources to 

understand and to be able to explain what is understood when we talk about historical 

percussion. Then observe some practices which still exist in Italian and Arabic musical traditions 

and how these can be the starting point for setting my personal and modern way to interpret and 

write down  historical music. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Durant els últims anys i des de la revalorització de la música antiga amb criteris històrics han estat 

múltiples les interpretacions i enregistraments sonors que han inclòs instruments de percussió a 

les melodies i obres que comprenen la literatura musical dels segle XII al XVIII. Malgrat no tenir 

partitures on hi hagi la veu de la percussió escrita implícitament, si que trobem gran nombre 

d’iconografia on es pot veure clarament la pràctica d’aquests instruments conjuntament amb 

altres instruments de corda i vent. Per altra banda també disposem d’altres documents i tractats, 

que ens parlen de ritmes de dansa i amb quin instrument es tocaven com és el cas de la coneguda 

Orquésographie de Thoinot Arbeau, que recull variacions dels patrons rítmics de ball més populars 

a la França del S.XVI. 

Partint de tota aquesta informació, els que han fet els grups especialitzats ha estat com passa en el 

jazz, que tenint una partitura on només hi ha la melodia i el xifrat s’acaba instrumentant amb una 

plantilla instrumental àmplia on el bateria ja sap què fer i tocar encara que no tingui un paper 

anotat exclusivament per al seu instrument. El fet de no trobar anotat la veu per a la percussió no 

tant sol passa al jazz sinó també a les músiques tradicionals d’arreu del món. Per exemple, la 

música de tradició oral a Europa, té una forta dosis d’instruments de percussió que van lligats al 

cant o a la interpretació de danses populars. Fins i tot podríem dir que molts ritmes no s’entenen 

i quedarien descontextualitzats sinó s’interpreten amb l’instrument de percussió adequats.  

Podem parlar també que s’ha produït una mena d’estandardització pel que fa a  la interpretació 

del repertori històric amb instruments de percussió. Aquest fet, ajudat per l’auge dels 

enregistraments discogràfics i la democratització de la música, ha fet posar la música antiga de 

moda, organitzant nombrosos festivals i cursos arreu del món. Aquesta estandardització a la que 

hem refereixo ha creat unes icones que qui es dedica a la música antiga coneix. Un exemple seria 

el que jo denominaria el “so Savall”. Jordi Savall, com d’altres directors ha creat una manera 

d’interpretar la música antiga molt pròpia, on hi ha un fort element de percussió, que dóna una 

càrrega molt més colorista les interpretacions que no pas altres versions fetes per d’altres 

directors totalment respectables. 

Malgrat tots els temes esmentats no podrem saber exactament com s’interpretava però si 

apropar-nos-hi, fer-ne una recreació i gaudir de la música. El treball que teniu a les vostres mans 

és una mirada amb lupa d’una part molt petita del patrimoni que ens ha quedat i a més ofereixo 

una visió subjectiva de com interpreto la música antiga i amb un instrument molt concret, la 

pandereta. 
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He organitzat el treball que teniu a les vostres mans ens quatre grans apartats: El primer, és on hi 

ha la recerca literària i iconogràfica dels instruments de percussió més emprats en la música antiga 

comprenent els segles XII al XVIII. Malgrat trobar molta més informació de la que en un primer 

moment pensava que trobaria he hagut de comprimir i delimitar l’enfocament d’aquest apartat en 

uns quants instruments, els que hem feia més il·lusió tractar i que he cregut més oportú 

desenvolupar com a coneixement  i gaudi propi. 

El segon apartat és on em centro i estudio les tècniques tradicionals de tocar panderetes que hi ha 

a l’actualitat a Europa i més concretament amb dues: la del riq àrab i la del tamburello italià. Del 

primer en destaco la riquesa i varietat de tècniques i sons que d’un membranòfon d’aquestes 

característiques se’n poden treure, i del segon, el tamburello italià i totes les seves variants, n’estudio 

els seus ritmes que considero que són aplicables a la música medieval i del renaixement ja que 

encara avui dia molts dels ritmes de dansa antics es continuen tocant, cantant i ballant. 

El tercer bloc és on hi ha la part més personal. En els últims anys, en que m’he dedicat a la 

docència i a l’estudi i interpretació de la percussió he anat configurant tot uns sistema de notació 

que englobés totes les tècniques tradicionals de pandereta en un mateix sistema fàcil i entenedor. 

Aquest mètode és el que transmeto als meus alumnes i el que us presento. 

Per acabar, em va semblar interessant fer una entrevista a un percussionista de nivell internacional 

que es dediqués a la música antiga i que hem pogués donar la seva opinió sobre algunes qüestions 

interessants sobre la interpretació amb instruments de percussió. Aquest és el cas de Michael 

Metzler, un alemany amb qui he tingut l’ocasió d’assistir vàries vegades als seus cursos i 

conferències. 

Malgrat embarcar temes molt diversos i heterogenis m’ha semblat interessant enfocar aquest 

treball en la direcció esmentada ja que intenta resoldre els dubtes i preguntes que sempre se 

m’han presentat i alhora donar una proposta totalment personal. 
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2. DE QUÈ PARLEM QUAN DIEM PERCUSSIÓ 

HISTÒRICA? 

Quan parlem de percussió històrica ens referim a tot un corpus d’instruments que han quedat 

reflectits a la nombrosa iconografia durant al llarg dels segles i també a les referències literàries, ja 

sigui en obres o tractats, on es parla d’aquests instruments. Malgrat no tenir un tractat o mètode 

per a cada instrument, el que mostren les pintures i el que ens diuen els textos ens pot aproximar 

molt als usos d’aquests instruments per saber qui els tocava, com es tocaven i amb quina música 

es tocaven. 

En aquest capítol m’he centrat  més en els instruments membranòfons, on hi podeu trobar un 

estudi més detallat, encara que tampoc podia deixar de banda tot el que serien els idiòfons. 

També he confeccionat aquest capítol proporcionalment a la informació i recerca feta amb 

anterioritat. Cal esmentar que la publicació a l’any 2010 de l’obra Frame Drums in the Medieval 

Iberian Pnenínsula del percussionista i musicòleg Mauricio Molina , ha revolucionat força des de la 

meu punt de vista, tot el que seria una gran part de la percussió històrica i molt concretament a la 

Península Ibèrica durant l’època medieval, ja que aporta molta informació contrastada i també 

molta bibliografia útil per a fer possible el treball que teniu entre mans. 

A continuació es van enumerant tot un seguit d’instruments als quals n’he exclòs alguns per falta 

d’informació. Un exemple d’aquests seria la Darbouka. Encara que trobem algunes imatges a la 

Península d’aquest instrument en forma de copa portat pel àrabs, és gairebé inexistent la 

informació literària al seu respecte. Tot i això tenim constància d’aquest instrument a les 

il·lustracions de les Cantigas d’Alfons X, a la Font gòtica de la ciutat de Blanes i en unes recents 

excavacions fetes a la ciutat de Balaguer on s’ha trobat un exemplar d’aquest instrument. 

 

Figura 1: Cos d’una Darbouka trobada a Balaguer. (S. XI). Museu de Balaguer. 
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2.1 Naqqara / Timbales 

Els Timbals o Timbales d’orquestra actuals tenen el seu origen en els petits timbals àrabs 

coneguts com a naqqara els quals van arribar a Europa durant les Croades( S. XI - XIII)  i s’hi van 

quedar en la música occidental com a instrument d’ús militar. Generalment pel que trobem a la 

iconografia de l’època , en algunes fonts és pot veure la diferència de mida entre els dos timbals, i 

en d’altres no. Tot i això podem pensar que l’ús dels dos instruments junts era per a produir dos 

sons  ben diferenciats. 

Les nàqueres eren instruments en forma de bol  al que s’hi tensava una pell tensada a través d’un 

sistema de cordes força rudimentari, a l’estil d’una darbouka tradicional actual. El cos podia ser fet  

de coure, fusta o argila i generalment es podia tocar dret, amb l’instrument penjat a l’alçada de la 

cintura i també com podem veure en alguna il·lustració de l’època, posats al terra. En la majoria 

dels casos el músic que les toca porta dues baquetes que poden ser rectes o en alguns casos 

corbades a l’estil de la baqueta del davul, (tambor originari de les zones Turquia i Grècia). En 

algun altre exemple més tardà, com és el del cadirat de la Catedral de Worcester (S. XIV), s’hi 

poden veure uns bordons1 damunt la membrana a l’estil de caixa. 

 

Figura 2: Nàqueres perses. The Crosby Brown Collection of Musical Instruments.  
The Metropolitan Musem of Art. Nova York 

Com ja hem mencionat anteriorment aquests instruments es van introduir a Europa en la música 

militar acompanyant normalment instruments de vent, però també van desenvolupar altres 

funcions més heràldiques i de caire civil com és el cas de la ciutat italiana de Bolonya  on el seu 

govern disposava de tres músics de canya i un naccarino durant les primeries del segle XV. A la 

                                                 

1 veure James Blade, Percussion instruments of the Middle Ages and Renaissance. Their history in literature and painting. (Oxford 
University Press - Early Music, Vol 1, Nº 1, 1973), 11-18. 
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mateixa ciutat, un segle més tard, la commune disposava de quatre trombetti (trompetes), tres piffari 

(xirimies), un arpista i un naccarino (timbaler)2. 

 

Figura 3: Nàqueres, Lultrell Psalter (S. XIV) 

A finals dels segle XV i inicis del XVI l’instrument es  va transformant i es fa més gran, 

possibilitant així l’execució de sons més greus. També es deixen de banda els material com la 

fusta i l’argila per donar pas al coure.  Tal i com podem veure en algunes de les pintures de El 

Bosco (ca.1450-1516) l’instrument que hi apareix ja s’assembla molt a les timbales barroques.3 Un 

altre element que millora considerablement és el sistema de tensió, on s’abandonen les cordes de 

les antigues nàqueres per donar pas a la tensió per cargols i palometes. És en aquesta mateixa 

època quan les timbales s’usen acompanyant les trompetes, creant un duet inseparable, donant 

pas a formacions més amplies d’aquests dos instruments conegudes com a fanfares.  

Malgrat el pes d’aquest instruments més grans, veiem en nombroses fonts com també 

s’utilitzaven a les desfilades i processons, ja fos dalt de cavall o a l’esquena d’un portador. 

Aquestes formacions, les fanfares,  podien substituir les timbales per un tambor  si no es 

disposava de cavall per tal de no fer tant feixuc el transport. Serà durant el segle XVII quan les 

timbales entren a l’orquestra de la mà d’autors com Orazio Benevoli, Jean Baptiste Lully i Henry 

Purcell. En aquests primers casos, l’afinació era d’una quarta ascendent, creant la funció de tònica 

i dominant. Un cas a destacar és el del compositor francès André Danican Philidor, membre 

d’una saga de músics que treballà a la cort francesa d’inicis del S. XVIII, el qual va escriure 

                                                 

2 veure Alexander Mc Grattan,  Italian wind instrumentalist at the Scottish royal court during the 16th century. (Early Music, 
November, 2001), 535-549. 
3  veure http://www.nickwoud.com/page15.htm  

http://www.nickwoud.com/page15.htm
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nombroses obres per a timbales i la coneguda marxa per a quatre timbales. En aquesta obra, les 

timbales greus estan afinades a distància de quarta, mentre que les agudes a distància de tercera 

major, obtenint així un color harmònic més ric. 

 

Figura 4: Timbala del segle XVII. Església de Sant Pere i Sant Pau de Vilnius.  

Ja ben entrat el segle XVIII autors com Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Joseph 

Haydn utilitzaran en alguns casos l’interval de quinta per satisfer les seves necessitats 

harmòniques.  

 

2.2  Timbals / Tambors / Tympanum 

El nom de Tambor és un nom  genèric, ja que són moltes les classes de tambors que pertanyen a 

les diferents cultures i essent  un dels membranòfons més populars. S’entén per  tambor el 

membranòfon fet de fusta o metall, buit per dins, generalment de forma cilíndrica i cobert pels 

extrems per dues membranes, poden ser més prima la inferior que la superior per on es 

percudeix. El sistema d’afinació es resol amb unes cordes generalment de cànem trenat  que 

passades per uns forats a l’aro o riscle superior i inferior lliguen l’ instrument per totes les seves 

parts: aros, pells i cos. Normalment es tensen les cordes amb uns tensors de pell. També trobem 

altres sistemes de tensió mitjançant les cordes, però sense foradar els riscles. Aquest és el cas dels 

coneguts Timbals de Basilea, un dels instruments de percussió més antic que ens han arribat, on 

es pot veure clarament que les cordes van subjectades a un sistema de ferrets que no forada 

l’instrument.  
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Figura 5: Tambors de Basilea (S. XVI).  

Pel que fa a les membranes o pells, encara que no ens han arribat fins avui en dia per raons 

òbvies  hi ha una constant que es manté en la construcció de tambors similars usats ens les 

músiques de les cultures tradicionals d’arreu d’Europa, i és l’ús de pell de cabra, cabrit o vaca. 

Aquestes pells podem veure en la iconografia que està rasurada, a diferència d’alguns tambors de 

Centreamèrica. El fet de treure el pèl de la pell proporciona harmònics a l’instrument, a diferència 

dels altres que sonen molt secs i sense harmònics. 

Un altre element a destacar és el de la bordonera. Gairebé en tota la iconografia trobem l’aparició 

d’aquest element metàl·lic que serveix per a subjectar i tensar els bordons. Es tracta d’un simple 

cargol llarg que va subjectat a una plaqueta metàl·lica, de llautó possiblement i que es tensa amb 

un palometa. Els bordons proporcionen més volum a l’instrument i alteren l’octava de 

l’instrument emetent un so més agut en comparació que si anés sense aquest element. Podríem 

associar els bordons a un tipus de música militar a l’estil de caixa de guerra. Els material dels 

bordons era de tripa, a l’igual que els de les cordes d’instruments de corda fregada o polsada. 

Actualment s’ha estès molt el fet d’interpretar la música antiga sense bordons, potser per un gust 

estètic, o per la necessitat de menys volum, però el fet és que la iconografia evidencia l’ús d’aquest 

element com podem veure en la següent imatge. 
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Figura 6: Tambors a la Harmonia Universelle. M. Mersenne. 

Segons Ramón Andrés el terme antic castellà atambor i atamor procedeix del persa tabîr a l’igual que 

l’instrument és d’origen oriental. Trobem la primera aparició d’aquest terme en diferents versos 

del  Poema del Mio Cid (S. XII) com per exemple: 

“!Qué priesa va en los moros! E tornáronse a armar, 

Ante roído de atamores la tierra querií quebrar.4” 

Al llarg dels segles el nom anirà variant fins a normalitzar-se com tambor, encara que conviurà 

amb l’antic terme. Un exemple n’és El  Quijote de Miguel de Cervantes  on apareixen els dos 

termes, l’antic  atambor i el modern tambor. Al segle XVIII s’utilitza plenament el nom modern 

tal i com indica el Diccionario de Autoridades (1726). 

En català, les forma més utilitzada durant l’edat mitjana és la de tambor, tamborino i tabal igual a la 

forma occitana del S. XIII.  En la llengua francesa hi trobem tabour i tambour i a la italiana tambur. 

La forma tabal és la que emprà Ramon Muntaner a les Cròniques de Jaume I, al capítol CCXCII: 

“ab altres qui érem per la ciutat de València, ab nostres bornadors davant e ab nostres 

trompes e tabals, e dolçáina e tamor”5  

Segons Jean de Gerson en el seu Tractatus de Canticis, 1494, el terme ttympanum o tympanula es 

refereixen a un terme genèric d’instrument de percussió i ell ens deixa constància que la tympanula 

són dos instruments, els que coneixem com a Naqueres, que s’acostumen a usar en la música 

                                                 

4 Poema del Mio Cid (vv.695-696). 
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aristocràtica, a diferència del Tympanum que és el que acompanya les danses i és un sol 

instrument6. 

L’ús del tambor s’associa amb la formació coneguda com a Alta Capella, la formació 

d’instruments de vent (xirimies, baixons i sacabutxos) que solia acompanyar els actes heràldics i la 

música de ball. 

 

Figura 7: Ministrers amb tambors. Procession of the Maids of the Sablon in Brussels. A. Sallaert. 

Segons la iconografia també veiem el duet de trompetes amb tambors per a actes processionals 

on es va caminant.  

Pel que fa a la tècnica i als ritmes emprats amb els tambors és de gran importància el tractat de 

dansa anomenat Orchesographie 7de Thoinot Arbeau  publicat a França el 1589. Aquest document 

recull els passos de ball més estesos durant el Renaixement tardà a l’igual que els battements du 

tambour per acompanyar amb el tambour tant les marxes dels soldats com algunes danses: Pavana, 

Basse-dance, Tordion, Gaillarde, Almaine i Bransles. 

 

                                                 

6 veure Christopher  Page, Early 15th-century instruments in Jean de Gerson’s “Tractatus de Canticis”. (Oxford University Press- Early 
Music, Vol 6, Nº 3, 1978) 339-349. 
7 veure Thoinot Arbeau, Orquesographie et traicte en forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre & 
practiquer l'honneste exercice des dances..(Jean des Preyz, França, 1589). 
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Figura 8: Pavana i  battements du tambour. T. Arbeau. 

L’altre document a destacar és més tardà, del 1701, i es tracta de Partition de plusieurs marches et 

batteries de tambour tant françoises qu'étrangères avec les airs de fifre et de hautbois à 3 et 4 parties del músic 

francès André Philidor. Aquest llibre recull músiques del mateix autor i de J.B.Lully  per a bandes 

d’oboès, per trompetes i timbales i per  les batteries du tambour que no són res més que peces per a 

tambor sol o en duet. Aquestes peces tenen un caràcter militar ja que són diferents marxes per a 

la reialesa i aristocràcia francesa. 

 

Figura 9: Detall de les Batteries de tambours. (S. XVIII). 

I més concretament de la tècnica d’executar el tambor no trobem els primers mètodes fins a les 

darreries del S. XVIII i inicis del XIX on apareixen una sèrie de manuals enfocats bàsicament a 

l’ús militar i al de l’acompanyament del Fifre. En destaquem dos publicacions angleses: The young 

drummers assistant publicat a Londres el 1780 i The Art of Beating the Drum pubblicat a la mateixa ciutat 

el 1815. 
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2.3  Pandereta / Tambour de basque / Tamburello 

El mot pandereta és la forma moderna que no es comença a generalitzar a la Península Ibèrica 

fins la segona meitat del S. XVIII, on fins aleshores s’utilitzava la paraula panderete per a designar 

l’instrument circular amb una membrana i sonalls o cascavells. Segons el Diccionario de la Real 

Academia el sufix –ete és de procedència mossàrab. Un exemple de l’ús d’aquest mot el trobem al 

Libro del buen amor (c. 1330): 

“Dulce caño entero sal con el panderete 

con sonajas de açofar façen dulçe sonete8”. 

Miguel de Cervantes (1547-1616) també usa aquest mot a la novel·la curta La Gitanilla (1613): 

“Cuando preciosa el panderete toca 

y hiere el dulce son los aires vanos, 

perlas son que derrama con las manos, 

flores son que despide de la boca.”9 

En llengua francesa s’utilitza el mot tambour de basque fet que il·lustra molt bé en quin dels seus 

territoris propers s’usava aquest instrument, encara que el mot tambourin també es trobava força 

estès, com per exemple usava Arbeau per designar l’instrument de percussió que tocaven els 

bascos i els de Béarn (País Basc francès). 

 

Figura 10: Detall de L’assumpció de la Verge. Matteo di Giovanni 

Una de primeres referències bibliogràfiques on trobem clarament que es parla d’aquest 

instrument a la Península Ibèrica la fa l’escriptor i filòsof jueu Maimónodes (1135-1204) per 

                                                 

 
9 veure Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, La Gitanilla. (Juan de la Cuesta, Madrid, 1613). 
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referir-se a un instrument que apareix al  Torà . En aquest cas l’anomena erus10, recalcant que 

porta uns petits discs de metall que sonen joiosament al tocar l’instrument.  Aquest exemple, com 

molts d’altres mostren com aquest instrument ha estat viu a la cultura hebrea i musulmana  

arribant a l’actualitat, ja sigui per a la pràctica de música culta com per a la popular.  

Pel que fa a la icnografia que ens ha arribat fins aleshores podem dir que es mantenen unes 

constants determinades pel que fa a aquest instrument com és el cas de la mida del diàmetre.  Si 

confiem en el realisme dels artistes alhora de pintar o esculpir veiem que la majoria de 

reproduccions mostren un instrument que va des de les 10 a les 14 polzades aproximadament. 

Una altre constant és el fet com els músics toquen aquest instrument, mantenint-lo vertical o 

lleugerament inclinat de la mateixa manera com es toca avui en dia en les músiques tradicionals 

d’Itàlia i Espanya. A Catalunya trobem varis exemples d’aquest instrument com és el cas del 

Retaule dels Sants Joans, pintura  procedent de l’Altar de Santa Coloma de Queralt i que actualment 

es troba al MNAC. Altres casos d’art Gòtic són les escultures de l’àngel del cor de la Catedral de 

Girona i de la figura escultòrica que podem trobar a la Catedral de Vic. En aquest cas trobem dos 

instruments: una fídula i una pandereta on es pot veure clarament que és tracta d’una doma. 

Un cas apart és el dels músic del rere cor de la Catedral de Tarragona on s’hi poden trobar vuit 

músics tocant, cròtals, saltiri, corn, llaüt, flabiol i tamborí, cornamusa, viola d’arc i pandereta. En 

aquest últim, malgrat que es troba força malmès, s’hi pot veure perfectament que el músic 

subjecta l’instrument amb la mà esquerra i passa el dit polze pel forat de subjecció, donant a 

entendre que l’instrument pot giravoltar en si mateix tal i com afirma la musicòloga Montserrat 

Canela11. 

                                                 

10 veure Mauricio Molina, Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula. (Edition Reichenberger, Kasel, 2010). 
11 veure Montserrat Canela i Grau,  Els músics del rerecor de la Catedral de Tarragona . (Anuario Musical, Nº 62, 2007) 29-38. 
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Figura 11: Músic amb pandereta a la Catedral de Tarragona. (S. XIV). 

Els usos més habituals d’aquest membranòfon, que en la majoria de vegades el tocaven dones12, 

el podem classificar en tres grups. Un primer grup és el d’acompanyar-se  cantant. Aquest fet està 

molt estès avui en dia en les tradicions populars de Galícia, Cantàbria, Astúries i el País Basc. 

Un segon grup el representa el fet d’acompanyar els instrument de corda o en general els que 

conformen la música baixa13 on trobem nombroses representacions ja a l’època medieval com és el 

cas de la figura següent on podem veure dos músics un de fídula i un a la pandereta. 

El tercer i últim grup seria el d’acompanyar el que coneixem com a música alta14. Aquesta formació 

que tant podia tocar a l’església com al carrer en actes no litúrgics també era la encarregada 

d’amenitzar els balls. A la ciutat de Saragossa trobem un parell de documents que confirmen la 

pràctica de la pandereta amb el grup de ministrers durant les processons a la segona meitat del 

S.XVI: “Más, pagué a uno que llevaba el panderete que acompañó la Cabeza del Señor San Blas, 

1 sueldo” i “ pagué a Pedro, el negro, por tañer el panderete, III sueldos”15. Per altra banda hi ha 

constància que Henry VIII (1491-1547) rei d’Anglaterra tenia una banda de música de 79 músics 

entre els quals s’hi trobaven 4 panderetes. 

                                                 

12 veure Mauricio Molina,  Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula .(Edition Reichenberger, Kasel, 2010).87-95. 
13 entenem música baixa les formacions instrumentals que no inclouen instruments de vent. 
14 entenem música alta a les formacions instrumentals de vent, altrament anomenats ministrers. 
15 veure Ramón Andrés, Diccionario de instrumentos musicales. (Ediciones Península, Barcelona, 2001). 313. 
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Figura 12: Dona tocant una pandereta al Cancionero da Ajuda. fol.. 61.  

L’arribada de la pandereta a la música orquestral arriba amb Ch.W. Gluck a la seva obra Echo and 

Narcissus, 1761 i uns anys més tard, al 1787, A. Mozart l’inclou en les seves Danses Alemanyes, 

K.571. A mesura que van passant els anys la pandereta anirà prenent un caire d’entreteniment i de 

destresa musical. Així doncs a finals del S. XVIII i principis del XIX apareixen tant a França com 

a Anglaterra nombrosos mètodes de pandereta, amb arranjaments per ser acompanyats al piano, 

instrument  que a les darreries del S. XVIII es va popularitzar molt i que totes les cases de la 

classe benestant tenien. Aquest mètodes destinats bàsicament a un públic femení inclouen 

il·lustracions de com subjectar l’instrument, els tocs principals i repertori conegut de l’època. 

La pandereta arriba ja ben entrat el S XIX a l’orquestra aportant un nou element colorista i que 

moltes vegades s’utilitzarà per evocar a l’antiguitat o per donar un element popular a la música. 

Un dels exemples més destacats són  la utilització que en fa Weber o Berlioz en el seu Carnaval 

Romà. 

.  

Figura 13: Detall del  mètode de pandereta de J. Frey. 
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2.4 Panderos / Adufe/ Bandair / Tympanum 

Un altre dels instruments que apareixen més a la iconografia musical i als textos literaris són els 

panderos ja siguin circulars o quadrats. Gairebé podríem afirmar que es tracta d’un dels 

instruments de percussió més antics i que ja eren coneguts a l’Àsia menor i Egipte varis mil·lennis 

abans de Crist. A Grècia i Roma també s’utilitzava i era conegut amb el nom de  tympanon i 

tympanum  encara que aquests mots podien designar indistintament tant al pandero com al tambor. 

Avançant en el temps, trobem que el duff  o  el bandair , nom que rebien els panderos àrabs, eren 

força estesos a la Península Ibèrica i que van arribar-hi a través de la cultura de l’Islam i es van 

quedar en aquests territoris fins al S.XVI gaudint d’un privilegi de primer ordre. A l’actualitat 

encara que no ens hagin arribat instruments antics podem trobar panderos quadrats  al nord 

d’Àfrica, Portugal, les Castelles, en algunes zones del nord de la Península Ibèrica i en comptats 

pobles de Catalunya on la seva tècnica d’execució és gairebé idèntica al que mostra la nombrosa 

iconografia que ha perdurat fins avui dia.16 

El que ens mostra la iconografia és un predomini clar dels panderos quadrats vers dels circulars 

durant tota l’edat mitjana a la Península ibèrica. Generalment trobem l’aparició de panderos 

circulars quan són il·lustracions musulmanes, per exemple a la Catedral de Palma de Mallorca. 

Malgrat trobar nexes d’unió entre cultura musulmana i panderos circulars existeixen alguns 

exemples cristians on hi apareix aquest instrument com és el cas de la Biblia de León (c.960) i al 

Monasterio de Silos (S. XII) 

També trobem una extensa relació entre panderos i dona. Així ho recalca Mauricio Molina en la 

seva tesi, afirmant que la majoria de la documentació que ens ha arribat mostra com la dona és 

qui toca aquest instrument com a joglaresca per a guanyar diners o dins els actes litúrgics. Aquest 

fet apareix tant en la cultura cristiana com la musulmana i jueva de l’edat mitjana a la Península 

Ibèrica. Malgrat que aquests instruments van perdent pes a mesura que passen els segles encara 

avui trobem que són les dones qui canten i toquen els panderos o panderetes en les zones on 

hem esmentat anteriorment.  

                                                 

16 “els panderos no tant sols han mantingut la seva configuración medieval, sinó que la mida, els materials, el seu 
nom , el context social i fins i tot el seu simbolisme perduren a l’actualitat” Frame Drums in the Medieval Iberian 
Peninsula.. (Edition Reichenberger, Kasel, 2010).1-2. 
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Figura 14: Míriam i dones Israelites tocant panderos circulars. 

Biblia de León (S. X). 

L’ús i la funció social dels panderos quadrats o circulars era força variada. En un primer pla 

trobem  la interpretació com a propi plaer de tocar en actes privats o en família com podien ser 

baptismes, festes de la circumcisió, casaments o festes similars . El segon cas seria el dels 

esdeveniments civils, fossin desfilades o altres tipus d’actes similars. Aquest cas queda reflectit  a 

la Vida do Infante D. Fernando on descriu que durant la celebració de la Batalla de Toro (1482) hi 

havia dones que tocaven adufes i pandeiros acompanyant una cornamusa. Un dels altres 

esdeveniments o en els panderos hi tenien cabuda era en els actes religiosos no litúrgics com és el 

cas dels pelegrinatges o romeries. L’últim esdeveniment és el dels mercats, on per atraure l’atenció 

dels compradors, els venedors tocaven panderos i altre tipus d’instruments musicals.  



Percussió historiquè? Proposta interpretativa i de notació de la pandereta històrica                       Pere Olivé Aymerich 

24 
 

 

Figura 15: Homes tocant panderos quadrats a “L’Adoració del vedell d’or” Biblia de Pamplona, K 1197. 
Bibliothèques d’Amiens Métropole. MS. Lat. 108, fol.52v. 

 

2.5 Idiòfons: Triangle, Címbals, Campanes i Castanyoles. 

Pel que fa als idiòfons, trobem una gran varietat mostres pictòriques i algunes escultures on 

podem veure l’ús d’aquest grup d’instruments de percussió menor o petita gairebé sempre 

acompanyant alguna formació instrumental. 

El triangle medieval que  trobem a la iconografia de l’època té mostra dues clares diferències 

vers l’actual. En primer lloc, es tracta d’un triangle tancat, fet que no deixarà sonar una nota 

concreta ni clara, ni uns harmònics tant rics com els triangles moderns. Tot i que aquesta forma 

és la majoritària també n’existeixen algunes mostres amb un dels cantons oberts. 
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Figura 16: Triangle. Harmonie Universelle. M. Marsenne. 

L’altra gran tret remarcable és, com mostra la figura anterior, l’existència d’uns anells a la part 

inferior de l’instrument. Aquests elements permeten que al colpejar l’instrument, vibrin a mode 

de sistre (l’instrument que Cleopatra apareix tocant en moltes ocasions). També trobem altres 

models amb alguna variant, com el fet d’acabar doblegant les dues puntes obertes cap enfora. 

Aquests models són gairebé idèntics als triangles utilitzats per la música tradicional de Sicília. 

Pel que fa a les mides, el que mostra les pintures és que no hi ha una mida estàndard, i fins i tot 

se’n poden trobar amb formes geomètriques diferents, com per exemple, amb forma trapezoïdal .  

Els Címbals: La majoria d’aquest instruments que trobem en la iconografia recorden molt als 

mateixos instruments que utilitzaven els Grecs i Romans, essent còncaus o hemisfèrics del centre 

i plans per la vora exterior. Per la seva morfologia es pot veure que el material era força gruixut i 

suposem que havien de ser força sorollosos malgrat no tenir una diàmetre molt gran, d’unes 10 o 

12 polsades aproximadament. Pel que fa a la manera d’execució podem veure en les dues figures 

següents que es podien tocar completament plans o verticalment com la tècnica moderna actual. 

Malgrat trobar aquest tipus d’instrument també podem observar l’existència de címbals més 

petits, altrament coneguts com a cròtals i aquests sempre apareixen tocats per àngels  

Els címbals barrocs van ser introduïts a l’òpera el 1680 a mà del compositor Nicolaus Adam  

Strungk (1640- 1700) en la seva obra Esther. 
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Figura 17: Detall del retaule Pala dei Lianoli.  
Fra Angelico (1387-1455).  

 

Figura 18: Címbals. Catedral de Tarragona.  
S. XIV). 

El Carilló de campanes fou un dels instruments més respectats durant l’edat mitjana i el 

renaixement, fet i com mostra la iconografia en les seves nombroses representacions sent tocat o 

acompanyant al Rei David. Es tracta d’un joc no molt ampli de quatre, cinc , vuit o nou 

campanes17 les quals poden ser colpejades amb un martell o en altres casos amb dos, un en cada 

mà. La seva estructura on es sustenten les campanes és molt variada morfològicament: podem 

trobar des d’una simple vara recte a estructures més complicades. 

Una de les imatges més interessants de carilló es troba al Psalter de la Biblioteca de la Universitat 

de Glasgow on es pot veure a dos músics tocant un carilló de quinze campanes on s’hi trobem 

inscrites el nom de les notes d’acord amb el sistema de Guido d’Arezzo: ut, re, mi, fa, sol,la i si. 

En la mateixa imatge  on al centre s’hi troba el Rei David tocant l’arpa també hi apareixen 

instruments de corda polsada i fregada. 

                                                 

17 veure James Blade, Percussion instruments of the Middle Ages and Renaissance. Their history in literature and painting. (Oxford 
University Press - Early Music, Vol 1, Nº 1, 1973), 17. 
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Els especialistes diuen que és gairebé impossible trobar música per aquest instrument, per tant la 

seva funció podia ser d’ensenyar els intervals als estudiants, de tocar als inicis de frase  o fins i tot 

si el carilló ho permetia tocar algun contrapunt o una melodia..

 

Figura 19: Músics tocant campanes. Foli 21v 
Hunterian Psalter: c.1170 MS Hunter 229 (U.3.2). 

 

Figura 20: Músics tocant campanes i corn. The 
worms Bible, Harley 2804 BL. (S. XII). 

Les Castanyoles, com avui les entenem, són un instrument exclusiu del barroc. Malgrat aquesta 

afirmació, ja en l’època medieval existia un idiòfon que ha perdurat fins a l’actualitat en les 

músiques populars  de la Península Ibèrica anomenat tejoletas. Un conegut exemple d’aquest 

instrument el trobem a les il·lustracions de les Cantigues d’Alfons X el Savi on es veu clarament 

que el músic porta dues fustes rectangulars a cada mà sense anar lligades per cap cordill i que 

podia fer repicar mitjançant el moviment dels braços i dits. 

Tal i com afirma l’intèrpret i pedagoga Emma Maleras al seu llibre Castanyoles, L’estudi del ritme 

musical 18 es sap que a la Barcelona del segle XVI s’hi ballava una dansa, considerada lasciva per les 

autoritat, anomenada Sarabanda i que es ballava acompanyant-se a amb les castanyoles. Altres 

referències d’aquest instrument ens mostren sempre aquest binomi i per tant no podem entendre 

aquest instrument sinó és  donant  un ritme als passos del ball. 

                                                 

18 veure Emma Maleras, Castanyoles. L’estudi del ritme musical. Llibre 6.(Editorial de Boileau, Barcelona, 2009), 5. 

 

http://special.lib.gla.ac.uk/manuscripts/search/detaild.cfm?DID=32844
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Figura 21: Músic tocant les tejoletas. Cantigas d’Alfons X El Savi. 

 

A diferència de la tècnica actual de tocar les castanyoles, el que mostra la iconografia antiga, és 

com els ballarins es lligaven l’instrument al dit mitjà de cada mà i no al polze. Sembla ser que la 

manera de penjar-se l’instrument al polze arriba a les darreries del segle XVIII juntament amb 

una tècnica  molt més elaborada i no tant rudimentària com la que era la de deixar repicar les 

castanyoles només amb el moviment del dit mitjà. Aquesta nova tècnica, de fer servir els dits 

índex, mitjà, anular i petit de les dues mans va anar mol lligada a les dues escoles de dansa 

predominants de l’època com eren l’escola del Bolero liso d’inspiració francesa i l’escola del 

Fandango19 d’inspiració més castissa.  

És en mateix segle, que les castanyoles traspassen fronteres i arriben a França també per 

acompanyar la dansa. Raoul-Auger Feuillet (1675-1710) ens ha deixat un valuós tractat de dansa 

anomenat Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse, publicat a Paris l’any 1700 on s’hi descriuen els 

cops i repics, que són un total de nou, i fins i tot una versió per a castanyoles per acompanyar la 

música i dansa de les Folíes d’Espgne. 

Si les castanyoles no s’entenen sense la dansa, aquesta dansa tampoc s’entén sense l’instrument 

més popular de  l’Espanya del segle XVIII: la Guitarra. Així doncs, molta de la iconografia on hi 

                                                 

19 veure Emma Maleras, Castanyoles. L’estudi del ritme musical. Llibre 6.(Editorial de Boileau, Barcelona, 2009), 5. 
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apareixen les castanyoles sempre aniran acompanyades d’un guitarrista que tocava fandangos, 

boleros o seguidilles. 

 

Figura 22: Campanelas de las seguidillas boleras. Marcos Tellez Villar. (ca. 1785). British Museum. 

 

Figura 23: Folies d’Espagne. Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse. R-A. Feuillet. 
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3. PROPOSTES INTERPRETATIVES AMB LA 

PANDERETA 

Resseguint la iconografia que ens ha arribat fins avui dia trobem un seguit de constants pel que fa 

a les panderetes d’arreu d’Europa durant els segles XII i XIX.  Encara que aquestes siguin 

organològicament diferents en molts dels casos (en quan a mides i nombre de sonalls), la manera 

de subjectar i la posició de les mans ens evoca  una gran similitud  amb  les tècniques tradicionals 

que ens han arribat fins avui dia a través d’algunes de les diferents tradicions populars. 

Una de les àrees on ha quedat la pandereta molt viva és a Itàlia i especialment a la zona centre i 

cap al sud. El tamburello que ells anomenen encara fa dansar saltarellos, ritmes de dansa que ja es 

ballaven al segle XIV i del qual ens han arribat les primeres partitures de música instrumental. I el 

que és més curiós, és que si utilitzem la tècnica i tempos actuals, la interpretació de les músiques 

antigues resulta d’allò més interessant i hi encaixa molt bé ja que aquestes danses que han arribat 

fins avui en dia són com un fòssil que ha patit molt poques variacions. En els últims anys he 

tingut la sort d’estudiar les tècniques i ritmes dels diferents tamburello italians amb professor 

autòctons, i en aquest capítol és el que intentaré explicar. 

Una de les altres panderetes que s’utilitza avui dia, és el riq àrab. Aquest instrument de mida més 

petita que els tamburellos, ja es troba a les fonts antigues essent tocat per músics vinguts de fora 

d’Europa com és el cas dels músics de color i amb distincions racials que es poden veure en 

diferents il·lustracions medievals. Aquesta pandereta, avui dia, s’utilitza en el seu context 

“natural” tant per a la música de dansa com per a la seva música clàssica dels àrabs. Algunes de 

les Cantigues d’Alfons X  tenen uns peus mètrics o compassos pocs usuals en la música europea 

però si en altres músiques de l’altra riba del mar Mediterrani. En aquesta zona, que avarca des del 

Marroc, passant per tot el Proper Orient, fins a Turquia hi existeixen gran nombre de ritmes 

aksak, que són molt semblants o fins i tot iguals en alguns casos a la mètrica de les melodies 

abans descrites. 

Amb tot això, vull remarcar que durant aquests últims anys, en què he pogut dedicar-me a 

estudiar i a interpretar alguna de les músiques medievals i del renaixement, he posat en pràctica 

tota la sèrie de ritmes i tècniques que a continuació descriuré, obtenint-ne un resultat altament 

satisfactori. Per aquest motiu, les meves propostes interpretatives per a la pandereta històrica es 

centren en el riq i el tamburello. 
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3.1. La tradició dels àrabs 

Del riq en destaco la gran varietat de cops i tècniques d’execució, que permeten que d’una 

pandereta tan petita en puguem aconseguir unes possibilitats tant grans a nivell de volum i de 

sonoritats. El riq  el podem executar de dues maneres: a la manera tradicional (vertical) on hi ha 

un predomini del so en els sonalls, o de la manera clàssica (pla) on el més important són els cops 

a la pell i els sonalls, que queden en repòs, passen a un segon nivell. 

3.1.1. Estil tradicional 

1. Dum: El Dum és un dels cops bàsics i rep el nom per la seva referència onomatopeica de 

cop ressonant, que deixa vibrar tota la membrana efectuant el to més greu que permet 

l’instrument. Generalment s’efectua amb el dit índex de la mà dreta estirat, la que no 

sustenta l’instrument, a la zona mitja del radi de la membrana. En comptades vegades i 

per motius de digitació es pot efectuar amb l’anular de la mateixa mà. 

 

Figura 24: Dum. 

2. Tak: El cop agut s’anomena tak o tek i fa referència al cop que es realitza a la zona de la  

pell  i del marc de l’instrument. Aquest cop es fa amb el dit anular i més concretament  

amb la zona intermitja que hi ha entre la primera i segona falange, encara que si volem 

obtenir un so no tant punxant i més suau podem fer-ho amb la primera falange. 
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Figura 25: Tak. 

3. Pa: El cop més fort, sec, i que serveix per accentuar s’anomena Pa. Es realitza al centre de 

la membrana  amb les puntes dels dits mantenint el contacte a la pell per uns instants. 

Degut a la seva extremada força aquest cop s’utilitza més per als ritmes de dansa que no 

pas per la música clàssica. Generalment aquest cop es pot intercanviar amb el tak dins els 

patrons rítmics al ser els dos cops que tenen una freqüència aguda. 

 

Figura 26: Pa. 

4. Flam: El flam és una variant del Pa encara que més suau. La seva característica principal 

és la realització del  mordent d’una nota, el conegut flam de caixa en la tècnica rudimental 

moderna. La realització del mordent la fa l’ungla del dit polze i tot seguit el cop principal 

amb tots els altres dits de la m 
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Figura 27: Flam. 

5. Kesh: El cop que fem amb el palmell de la mà a la zona del marc fent que vibrin els 

sonalls i sense que soni la pell, alguns s’anomenen Kesh. 

 

 

Figura 28: Kesh. 

6. Girar la pandereta. En les tècniques tradicionals de riq trobem dues maneres de fer 

sonar els sonalls només amb la mà que sustenta l’instrument. La primera és la que gira la 

pandereta en forma lateral sense perdre l’eix vertical i perpendicular amb el terra. Aquest 

moviment es realitza sense un moviment de canell, sinó que els dits petit i anular 

acompanyen el sonall del riq empenyent-lo, alhora que l’índex i mitjà fan el mateix amb el 

marc de l’instrument. Aquesta tècnica també s’utilitza a Sicília per a tocar la tarantela, com 

veurem més endavant. 

L’altre moviment és el de girar la pandereta cap davant i cap darrere, com si sacsegem. 

Generalment el moviment comença cap a baix en direcció cap al terra i el segueix el 

moviment contrari cap al cos. 
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7. Tècnica sonalls: Aquesta tècnica exclusiva de riq i que no es troba en cap més 

pandereta, és la que ens permet articular els sonalls sense contacte amb la pell. 

Generalment s’utilitzen els dits anular de cada mà encara que podem usar el mitjà i l’índex 

per a fer redobles. Existeixen gran nombre de possibilitats i variacions de digitació per 

efectuar redobles amb aquesta tècnica. 

 

Figura 29: Tècnica de sonalls. 

3.1.2. Tècnica clàssica 

En la tècnica clàssica, també coneguda com a soft position (emfatitzant que s’utilitza per a tocar 

fluix), l’agafada de l’instrument és diferent, ja que hi intervenen les dues mans en posició 

paral·lela. L’altra característica important és el fet d’apagar la pell amb els dits índex de cada mà 

quan realitzen els cops aguts ( Tak o Pa). En realitzar cop greu (Dum) s’han d’aixecar els dos dits 

que acabem d’anomenar, obtenint un so greu i una diferència de timbre més gran entre aquest 

cop i els explicats anteriorment. 

 

Figura 30: Agafada soft position (vista des de 
darrera). 

Figura 31: Agafada soft position (vista frontal). 

En aquesta tècnica només podem obtenir quatre sons, a diferència de gran varietat que teníem a 

la tradicional. El so greu (Dum) es realitza amb els dits índex d’ambdues mans, percudint a la pell 
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però molt a prop del marc. El so apagat (Pa)s’ha de realitzar a la mateixa zona que el cop anterior 

però com que tenim els dits índex tapant la pell, aquests sonaran més aguts. S’ha de realitzar 

aquest cop tant amb els dits anular, mitjà i índex de cada mà i existeixen múltiples digitacions  i 

combinacions per obtenir redobles. El cop agut (Tak) generalment es fa al els dits anular, encara 

que alguns intèrprets utilitzen el dit mitjà. Per acabar, també podem moure el riq cap enrere i 

davant rítmicament fent sonar els sonalls. 

 

3.2. Tècniques italianes 

El que m’agrada remarcar de les tècniques italianes de tamburello és la gran varietat de ritmes de 

dansa. La majoria d’aquests ritmes són binaris i de subdivisió ternària (6/8) encara que s’executen 

amb tècniques pròpies de cada regió prou peculiars per a ser estudiades. L’únic ritme binari i de 

subdivisió binària (2/4) és el de la tamurriata. 

Per interpretar els exemples de patrons rítmics que s’exposaran en els següents apartats, podeu 

ajudar-vos del resum que es presenta a la Figura 53. 

3.1.3. Saltarello   

Es sap que el saltarello era una dansa que obria i tancava els balls durant els segles XV i XVI. 

Cornazano afirma que el saltarello era  la més viva de totes les danses, a l’igual que la Danza Alta a 

Espanya.20 Avui en dia encara podem trobar saltarellos a gairebé tota Itàlia i més concretament des 

de la zona central i sud (Lazio, la Marque, Abruzzo i Molise) fins al sud i a la illa de Sicília. 

Aquesta dansa tradicional és considerada una de les més ràpides, adquirint un tempo frenètic que 

t’imposa ballar. La característica particular del saltarello és el seu compàs en 6/8 a l’igual que molts 

saltarellos del S. XIV, XV i XVI. El seu patró rítmic és molt curt, repetitiu i podem dir que molt 

incisiu per tal de marcar el pas de la dansa. 

La tècnica d’execució d’aquest ritme parteix de la divisió de la mà dreta en dues parts: el dit polze 

per una part (1) i els quatre dits restants per l’altra (3). Per tal de realitzar els ritme que va marcant 

tresets contínuament, dels tres cops, el primer es realitza amb índex,anular i mitjà, el segon no 

s’articula, sinó que sona per rebot i el tercer cop es fa amb el polze (1). Aquesta tècnica bàsica 

parteix del moviment exclusiu del canell. La zona on percudim és la part  de vora el marc i els 

                                                 

20 veure Patrick Taylor i Madeleine Ingleherne, Drum and Rhythms for Dances. (Oxford University press- Early Music, 
vol 5, Nº3, 1977), 431-433.  
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sonalls, encara que si es vol marcar un cop més greu hem de desplaçar el braç i mà i picar al 

centre de la pell obtenint un so  més sec i punxant. Aquest so s’anomena (pa). 

Pel que fa al redoble o trillo com s’anomena en italià, es pot realitzar tant amb el dit mitjà con 

l’anular. 

 

Figura 32: Agafada lateral (poc estesa). 

 

Figura 33: Agafada corrent (com a la iconografia 
medieval). 

 

Figura 34: Primer i segon cop del treset. 

 

Figura 35: Tercer cop del treset.

 

Figura 36: Pa. 

A continuació he transcrit els patrons rítmics més usuals característics del saltarello actual. La 

combinació d’aquests patrons és a gust de l’intèrpret i segons la melodia que s’acompanya. 
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Figura 37: Patrons rítmics del saltarello. 

3.1.4. Pizzica 

Un altre dels ritmes més peculiars és el de la pizzica. Aquest gènere de ball propi del sud d’Itàlia i 

més concretament del Salento es reconeix força no pel seu ritme, sinó per la seva manera 

d’execució. A diferència del Saltarello i de la gran majoria de ritmes, la tècnica de la Pizzica només 

utilitza les puntes dels dits per a realitzar el tercer cop del treset i la part lateral del polze i de 

l’índex per realitzar els altres dos cops. Podem dir que es tracta d’un moviment rotatori del braç i 

no del canell, permetent  arribar a una velocitat molt més elevada a diferència de la tècnica de 

canell abans esmentada. Aquesta tècnica és la utilitzada a la dansa coneguda com a  tarantella. 

La successió de cops és la següent: Iniciem el primer cop amb la part lateral del polze on tindrem 

l’accent. El segon cop sorgeix de girar el braç cap amunt  i colpejant amb la part lateral de l’índex 

sense moure la posició de la mà. El tercer cop s’articula realitzant el moviment de braç contrari, 

cap a baix, i colpejant amb les puntes dels dits índex, mitjà , anular i petit. Per tal d’obtenir el 

característic so incisiu dels sonalls cal colpejar a la zona superior de la pandereta prop del marc, 

encara que podem desplaçar-nos amb l’ajuda del braç cap a la zona central de  l’instrument 

obtenint un so més sec i sense harmònics sempre en el primer cop del treset o en el tercer si es 

vol aconseguir una accentuació més sincopada. 
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Figura 38: Primer cop de la terzina. 

 

Figura 39: Segon cop de la terzina. 

 

Figura 40: Tercer cop de la terzina. 

Els dos patrons més estesos de pizzica són els següents:  

 

Figura 41: Patrons rítmics de pizzica. 

 

3.1.5. Siciliana 

L’illa de Sicília es troba al centre del mar mediterrani i durant segles ha anat rebent influències 

culturals molt variades. Aquest fet es pot comprovar en molts aspectes, com el menjar, 

l’arquitectura i fins i tot a la tècnica  d’executar  el seu tamburello. Si barregem la manera de tocar 

el saltarello del centre d’Itàlia, la del riq àrab i la de la pandereta ibèrica en surt un estil variat i ple 

de recursos que el diferencia molt i li dóna un caràcter distintiu i propi. 
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El tamburello sicilià és un instrument de grans dimensions d’unes catorze o quinze polsades 

aproximadament. Els trets més característics de la seva tècnica són que els següents: El cop 

principal que inicia el ritme es fa al centre de la pell amb el dit índex emetent un so sec i punxant    

(una mena de Dum sense tants harmònics).  

 

Figura 42: Dum a la siciliana. 

La segona característica que la diferencia de la resta de ritmes italians i l’atansa a les tècniques de 

riq és el moviment lateral de la pandereta. Aquest moviment que permet que sonin els sonalls 

sense colpejar la pell en la majoria dels casos ocupa la segona i tercera corxera de cada treset. 

Aprofitant aquest vaivé es pot colpejar a la pell en el costat del oposat on normalment es toca,  

donant una gran singularitat  i virtuosisme al ritme sicilià. 

 

Figura 43: Dum a l’interior. 

Els patrons rítmics més usats sons els que trobem a la figura següent: 
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Figura 44: Patrons rítmics de la siciliana. 

 

3.1.6. Tamurriata 

La Tamurriata és el ritme més estès a la zona de la Campània  on  la seva ciutat més important és 

Nàpols. El nom indica el tipus de cant i dansa que sempre s’acompanya amb una pandereta de 

grans dimensions comparada amb totes les altres. A nivell organològic destaca el forat en forma 

d’ansa que trobem al marc de la tamorra i la fondària del marc de l’instrument . Aquest forat 

s’utilitza per a subjectar la tamorra i explica la seva utilitat ja que la tècnica d’executar implica un 

moviment continu de l’instrument, i d’aquesta manera es pot fer ballar l’instrument de manera 

més còmode. 

Pel que fa al ritme, segueix sent binari però en subdivisió binària (2/4), a diferència de la majoria 

de ritmes italians, que són de subdivisió ternària. També cal destacar-ne la tècnica i els sons que 

en sorgeixen. La singularitat del ritme de la tamurriata és la força en que es marca la pulsació 

sempre amb al centre de la membrana amb la punta dels dits índex, mitjà, anular, i petit obtenint 

un cop sec, incisiu i sense harmònics. Si el vol aconseguir un so més fort s’utilitza tot el palmell 

de la mà. Per altra banda, els contratemps que són un cop obert a la vora del marc  han de 

permetre la vibració total de la pell. 
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Figura 45: Pa. 

 

Figura 46: Dum

Una altra característica és el moviment continu que ha de realitzar la tamorra amb la mà que 

sostén l’instrument. Aquest moviment comença girant la pandereta cap al cos del music, és a dir, 

enfocant la pell al sonador i acaba girant la pandereta en moviment contrari fins a quedar en 

posició perpendicular al terra. Només amb aquest moviment continu ja espot efectuar el ritme 

bàsic amb els dos cops esmentats anteriorment. 

 

Figura 47: Ritme bàsic de la tamurriata. 

Un cop aconseguit el patró bàsic arriben les variacions rítmiques on hi intervé la mà dreta. Per 

realitzar la subdivisió a semicorxeres tant característica d’aquest ritme utilitzem la punta dels dits 

per al primer cop i el taló de la mà per al segon. L’altra variació més utilitzada és la que apareix al 

quart compàs de la figura 48, on després de la tercera corxera, que serà cop greu, es realitza un 

altre cop greu a l’altra extrem de la pandereta, gràcies al moviment continu abans esmentat. 

 

Figura 48: Variacions del patró de tamurriata. 
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Figura 49: Cop amb la punta dels dits. 

 

Figura 50: Cop amb el taló de la mà 

 

Figura 51: Cop amb la part superior de la mà. 
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4. PROPOSTA DE NOTACIÓ DE LA PANDERETA 

HISTÒRICA 

Durant  les darreries del segle XX i els inicis del segle XXI han anat apareixent arreu del món 

publicacions, mètodes i DVDs didàctics que pretenen mostrar les tècniques, patrons i noves 

creacions per les diferents panderetes i panderos que s’engloben dins el conegut món dels 

Framedrums. Aquesta onada literària també ha estat acompanyada de nombrosos festivals de 

percussió especialitzats en les percussions de mà on tota aquesta literatura s’ha anat estenent. 

Per una banda han aparesut manuals com el de mític percussionista nord-americà Glen Velez, 

amb el seu Tar Manual i Bodrham Manual pensats per a un públic sense coneixements previs de 

música. Aquest mètode es basa fonamentalment en l’escriptura de les inicials  dels sons que emet 

l’instrument d’una manera onomatopeica mentre que el ritme s’anota mitjançant una línia que fa 

referència a la pulsació i els silencis mitjançant un guionet. Malgrat ser una notació fàcil i 

entenedora limita força els desenvolupament rítmic en quant a grupets irregulars i figuracions 

complexes. 

 

Figura 52: Fragment d’un solo de pandereta de Glen Velez. 

Per altra banda, deixebles del Glen Velez com Scoot Robinson i Yousif Sheronich i altres músics 

alemanys com David Kuckerman i Nora Thiele han desenvolupat una notació occidental sobre el 

pentagrama que s’assembla molt a la notació moderna estàndard de bateria. Aquesta notació, més 

entenedora per a un públic ja introduït en el llenguatge musical occidental, és la que jo he adoptat 

i que normalment utilitzo amb els meus alumnes a l’escola de música. 

Tot i usar aquesta escriptura se m’han plantejat nous problemes  ja que aquest tipus de notació 

només està pensada per a la utilització d’una tècnica concreta d’instrument i no permet la barreja 

de tècniques com la italiana, la ibèrica i l’àrab, el que jo he anat confeccionant com a tècniques de 

pandereta històrica. Per tant, el meu humil  pas ha estat complicar una mica més l’escriptura 

moderna, però donant la possibilitat d’incloure-hi totes les tècniques abans esmentades. 
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He intentat que aquestes tres diferents tècniques es puguin distingir perfectament dins el 

pentagrama tot seguint uns ordre lògic d’agut a greu. El sistema s’estructura així: veure figura 52. 

 

1. Notació tradicional ibèrica: Generalment si toquem la pandereta en una estricte 

tècnica ibèrica només s’usa un cop o tipus de so que és el de percudir la pell a prop 

del marc. He decidit anotar aquest cop al tercer espai del pentagrama amb un cap en 

forma de creu per la seva sonoritat de sonall i per semblança al so de Hi-hat. 

 

2. Notació tradicional italiana: Degut a que comparteixen cops i tècnica amb la 

tècnica ibèrica trobem el cop esmentat anteriorment. Hi hem d’afegir El Dum (al 

primer espai del pentagrama per analogia al bombo de bateria), el Pa (al segon espai), 

el Tak al tercet espai (com si d’una caixa es tractés), i el moviment lateral l’indico amb 

uns triangles diferents damunt de la cinquena línia, si és cap a l’esquerra o cap a la 

dreta. 

 

3. Notació de Riq: Aquesta notació comparteix alguns cop amb la tècnica italiana. Els 

cops específics en tècnica tradicional són els següents: El Flam o mordent d’una nota 

l’he situat al segon espai per analogia i semblança al Pa, però amb una creu com a cap. 

El kesh es troba a l’últim espai. Els cops de sonalla es situen damunt la cinquena línia 

en forma de creueta mentre que els moviments endavant i darrere es troben al mateix 

lloc amb un cap en forma de triangle. I els cops específics en tècnica clàssica es 

troben a la segona línia (Dum), a la tercera (Pa) i a la quarta (Tak) diferenciant 

d’aquesta manera les dues tècniques. 

La següent figura presenta un resum de la notació que s’ha anat presentant al llarg del capítol. 

Notació Nom Descripció 

 
Dum 

Cop greu i ressonant en tamburellos i riq.  
Dit polze 

 
Pa 

Cop sec amb tamburellos i riq. 
Punta dels dits 
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Notació Nom Descripció 

 
Flam 

Mordent de cop sec en riq 
Ungla i punta dels dits 

 
Tak 

Cop agut en tamburellos i riq 
Anular. 

 
Kesh 

Cop al marc del riq 
Palmell de la mà 

 
Sonalla 

Articulació de la sonalla sense pell al riq. 
Anular, mitjà i índex 

 
Moure darrere 

So de sonalls al riq. 
Moure l’instrument amb la mà que el sustenta 

 
Moure davant 

So de sonalls al riq. 
Moure l’instrument amb la mà que el sustenta 

 
Girar esquerra 

Tècnica italiana  de riq. 
Moure l’instrument amb la mà que el sustenta 

 
Girar dreta 

Tècnica italiana  de riq. 
Moure l’instrument amb la mà que el sustenta 

  
Triple shakke 

Barreja de tres cops Kesh, girar a l’esquerra i a la 
dreta. Resultat sonor de tresets. 

 
Dum soft 

Cop greu i ressonant en riq a la tècnica clàssica. 
Anular. 

 
Tek soft 

Cop agut en riq a la tècnica clàssica. 
Anular. 

Figura 53. Resum de la notació, nom i descripció dels diferents cops. 

A l’Annex 1 es presenta un exemple complet de transcripció amb aquesta notació.  
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5. ENTREVISTA A MICHAEL METZLER  

 

 

 

 

Fa cosa d’uns set o vuit anys, abans d’entrar a 

l’ESMUC, vaig anar a Freiburg en el que seria 

el meu primer curs de percussió internacional. 

El cartell de professors estava ple de figures 

amb qui somiava algun dia poder assistir a les 

seves classes. Dels professors que no coneixia 

n’hi havia un que feia una conferència sobre 

percussió històrica, i com no, jo cap allà a 

primera fila. 

Malgrat el meu anglès primerenc només vaig entendre les primeres paraules de la presentació que 

van ser per anunciar que faria la xerrada en alemany (i encara pitjor). Recordo aquella tarda com 

una de les més interessants que m’han passat mai: projeccions de fotografies amb iconografia 

antiga, audicions de músiques que mai havia abans havia sentit i demostració pràctica amb els 

instruments. 

Michael Metzler és un percussionista diferent,: un showman. En els concerts atrau totes les mirades 

del públic no pel virtuosisme sinó pel gust, destresa i musicalitat que desprèn. Ha format part de 

la Freiburger Barockorchester i toca habitualment amb les formacions de Harp Consort i Les Haulz et les 

Bas. Actualment construeix campanes al seu taller de Berlin i imparteix seminaris de percussió 

historia a l’Schola Cantorum Basilensis entre d’altres. 

Com et va venir l’afició de construir carillons de campanes?  

Per tradició familiar. Suposo que el fet de ser músic i tenir pares que han treballat al sector del metall hi ha 

ajudat. Sempre havia volgut crear  alguna cosa que perdurés en els segles, no com la música que en el 

mateix moment que l’escoltes s’esvaeix i esdevé un record. Les gravacions són ombres. 

Quan t’afrontes a una peça nova, una estampie del treccento per exemple, quins 

elements vols emfatitzar amb la teva interpretació? 

Sempre em fixo en les característiques que a primer cop de vista ressalten més. Si hi apareix una cèl·lula 

rítmica que m’atrau intento utilitzar-la, variant-la i invertint-la. M’agrada jugar-hi. També intento buscar 
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molt el sentit de la peça, per tant buscaré recursos per tocar de manera diferent un lamento d’una battaglia o 

una dansa. 

En els teus concerts i gravacions he vist que utilitzes tècniques de músiques tradicionals 

d’arreu d’Europa com per exemple la italiana, on encara avui dia hi ha una forta tradició 

viva en panderetes. Creus que tots aquest ritmes són aplicables al repertori antic? 

Sens dubte. Molt del repertori antic és la font de les músiques de tradició oral d’arreu d’Europa. Totes 

aquestes tècniques no van aparèixer d’un dia per l’altre sinó que encara que s’hagin pogut transformar les 

hem de conèixer per utilitzar-les  

Molts percussionistes que toquen música antiga usen instruments típics de les cultures 

dels àrabs. Tots sabem que els àrabs van ser present a Europa durant l’Edat mitjana i 

que l’ús de la darbouka, el riq i el daf eren reals ja que ha quedat reflectit a la  

iconografia. Però que opines de l’ús d’aquests instruments en músiques més tardanes, 

del renaixement o del barroc? Tu els uses?.   

Només alguns. Intento diferenciar el que toco segons de quin país és. Si toco música espanyola no hi ha 

dubte que hi posaré panderetes, però hi si toco música escandinava ? No ho faria.  Antigament i com ara a 

l’Òpera d’Hamburg hi havia un munt de músics italians, com també a Holanda que estava ple 

d’espanyols, i a Dresden... 

A la catedral de Tarragona  hi ha una escultura d’un músic tocant la pandereta on es veu 

clarament que subjecta l’instrument passant el polze pel forat típic d’agafar que tenen 

alguns instruments com aquest. Creus que simplement agafa l’instrument o hi podem 

entreveure altres raons com el fet de poder fer giravoltar la pandereta en una manera 

juganera i d’espectacle?  

Les dues coses. Tocar la pandereta segurament era un entreteniment. A més, tenim constància que els qui 

tocaven la pandereta feien espectacle, tirant-la enlaire. Ho pots llegir en la descripció medieval anomenada  

Li Contes del Graal o Le roman de Perceval. 

Alguns musicòlegs afirmen que actualment es posa massa percussió en les 

interpretacions històriques Quina és la teva opinió al respecte?  

Oi que ells no hi eren? Possiblement sigui veritat. La percussió és una moda que ajuda a vendre el producte 

millor. Som a l’era del màrqueting i la percussió com  el sexe, venen molt. 
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I per acabar, què li demanaries a un percussionista que es vol dedicar a la música antiga? 

Quins consells li donaries?  

Sobretot que toqui fluix i que deixi la sala per a la melodia. Que faci breaks i que mai toqui totes les peces 

en un mateix concert o gravació. El percussionista ha de ser servent. Escolta molt al Pedro Estevan i pren-

ne exemple. Toca coses diferents com ara jazz, ragga, r&b... 
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6. CONCLUSIONS 

Per concloure,  m’agradaria dir que aquest treball no és ni molt menys el punt i final al meu estudi 

sobre la percussió històrica. En un primer moment, va semblar-me adequat centrar-me en un 

període tant i tant gran de la història de la música com era del segle XII al XVIII, ja que no 

esperava trobar  una nombre tant elevat d’estudis i informació al respecte com per acotar el 

temps o els instruments, i la veritat és que a mida que anava seleccionant el material n’havia de 

deixar molt a banda i de molt valuós. Per altra banda, he trobat a faltar informació de tot el que 

serien els idiòfons, instruments que han estat força presents en les músiques antigues, però que a 

canvi no hi ha estudis rigorosos.  

L’estudi de  la iconografia de l’època m’ha fet veure que no sempre el que entenem com a normal 

actualment en la interpretació històrica era el que es feia o el que sembla que es feia. Resseguint la 

les imatges puc constatar que un dels instruments de percussió que apareixen més a la península 

Ibèrica és el pandero quadrat, i per contrari, hi ha molts pocs grups i enregistraments que usin 

aquest instrument. Una cosa semblant passa amb els conjunts de ministrers dels segles XVI i 

XVII on la literatura ens diu que aquests grups de vent estaven estesos per tot Europa, però en 

comptades ocasions s’acompanyaven amb percussió,  a diferència d’ara, que no trobem cap grup 

que recreï aquesta música que vagi sense percussió. Aquesta conclusió m’agradaria lligar-la amb 

una de les respostes que apareixen al treball, quan Michael Metzler em respon que la percussió 

ven molt i que possiblement hi hagi un simple. 

Sóc conscient que he deixat algunes llacunes, com el cas de no abordar l’estudi de les diferents 

tècniques de pandereta que trobem a la Península, però el fet és que com a objectiu principal 

tenia clar que volia racionalitzar  i escriure el que estat aprenent, tocant i ensenyant aquests últims 

anys amb les diferents  panderetes.  
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ANNEX 1. EXEMPLE DE TRANSCRIPCIÓ 

Podeu veure la interpretació d’aquest solo a: http://ves.cat/falS  

 

http://ves.cat/falS
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