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Resum

La Fantasia Il·lustrada és un treball d’investigació entorn la fantasia lliure, gè-

nere compositiu de la segona meitat del segle XVIII. Aprofundeix, a partir d’un extens

buidatge bibliogràfic, en els coneixements sobre aquest gènere oblidat, ubicant-lo en el

seu entorn musical i social, i reconeix l’empremta que va deixar en l’estètica d’aquells

anys, la qual justifica la seva vàlua i el clam per reivindicar el reconeixement que es me-

reix. Per tal d’aconseguir aquest fi, aquest treball elabora sobre les diferents realitats es-

tètiques de meitat de segle,  sobre l’art de la jardineria, sobre Carl Philipp Emanuel

Bach, i sobre la pràctica improvisativa.

Resumen

La Fantasia Il·lustrada es un trabajo de investigación entorno a la fantasia libre,

género compositivo de la segunda mitad del siglo XVIII. Profundiza, a partir de un ex-

tenso vaciado bibliográfico, en los conocimientos sobre este género olvidado, ubicándo-

lo en su entorno musical y social, y reconociendo la huella que dejó en la estética de

esos años, la cual justifica su valía y el clamor para reivindicar el reconocimiento que se

merece. A tal fin, este trabajo elabora sobre las diferentes realidades estéticas de mitad

de siglo, sobre el arte de la jardinería, sobre Carlp Philipp Emanuel Bach, y sobre la

práctica improvisativa. 

Abstract

La Fantasia Il·lustrada is a research paper about the free fantasy, compositive 

genre of the second half of the eighteenth century. It deepens, thanks to a vast biblio-

graphical reading, to the knowledges about this forgotten genre, locating its place within

its musical and social environment, and spotting the trace it left in the aesthetics of those

years, that which proves its value and the claim for the recognition it deserves. To that 

end, this research elaborates on the different aesthetic realities of the middle of the cen-

tury, on the garden art, on Carl Philipp Emanuel Bach, and on the improvisative prac-

tice.
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La fantasia Il·lustrada. Una primera introducció

L’art sempre va de la mà amb la fantasia. Si hi ha algun element que vertebri sis-

temàticament totes i cada una de les formes artístiques amb que l’home és capaç d’ex-

pressar, aquest és la fantasia. En cada una d’aquestes formes artístiques, l’home crea,

crea un objecte irreal, fruit de la inventiva humana, fruit de la fantasia intrínseca de la

ment humana. 

L’art de la música no n’és menys; potser més que en cap altre art, la Fantasia

sempre ha format part del prisma amb el que observar l’entorn i modificar-lo. Però, així

com el nostre entorn és extens i variat, també ho és la història de la música, i la diversi -

tat d’enfocaments amb que s’ha observat aquest entorn, de criteris amb els que s’ha mo-

dificat. És tant evident el lligam entre lo fantàstic i la música, que fins hi tot ha estat pre-

sent també com a gènere musical en totes les etapes de la història de la música clàssica.

Tanmateix, el gran públic musical no és coneixedor d’aquesta realitat. Per què?

Es deu principalment pel curs que històricament ha pres la musicologia des del seu l'es-

tabliment com a disciplina, i el sorgiment d'un cànon repertorístic, en una època deter-

minada, que ha condicionat en excessiva mesura la conceptualització de la història de la

música clàssica. Al meu entendre, qualsevol procés de conceptualització representa un

acte de descart. Davant la varietat inacabable del nostre entorn, conceptualitzar-lo impli-

ca discernir els aspectes essencials d'aquells superflus, accidentals, llimar la complexitat

en  pro d'una comprensió assequible per a un públic global1.  El centre de la polèmica,

però, resideix en quin són els criteris a partir dels quals decidir on posar el focus, decidir

1 La objectivitat en la història com a disciplina científica ha estat recentment altament debatuda i 
qüestionada. Sense entrar en debats excessivament tècnics, entenem aquí la història musical com a 
una eina de comprensió generalista no objectiva.
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sobre què parla la història realment. I la història de la música clàssica, fins ara, ha parlat

concretament de la història del repertori concertístic, el que es coneix com al cànon re-

pertorístic. No és aquest el lloc per qüestionar la legitimitat del cànon per se, però sí la

seva validesa com a únic paràmetre en base al qual construir la història de la música. 

La musicologia com a disciplina va establir-se a mitjans del segle XIX, i va néi-

xer altament vinculada a l’impuls que van adquirir els concerts públics de música “anti-

ga” i la necessitat de justificar-los; en gran part funcionava com a eina propagandística

d’aquest mercat en alça, que va acabar establint el cànon repertorístic “immutable” i

“atemporal”. Les implicacions són evidents. Com argumenta Taruskin, a finals del segle

XVIII, els compositors més reconeguts a nivell  europeu no eren altres que els fills de

Bach; tanmateix, 

La seva eminència s’ha reduït immensament, gràcies a les cir-

cumstàncies  històriques  que  van  portar  a  la  constitució  del  repertori

“clàssic” modern i l’escriptura de la seva història. Aquell repertori mo-

dern (que encara avui considerem “estàndard”) començava amb les obres

de Mozart  i  els seus contemporanis,  bàsicament Franz Joseph Haydn.

Quan J. S. Bach va ser recuperat en el segle XIX, va ser afegit en el cà -

non, que ja havia estat establert, i juntament amb Handel, va ser procla-

mat el pare fundador de les obres formants d’aquest cànon. La obra dels

seus fills, però, no va ser recuperada. 

Així, la falsa  genealogia implícita,  en la qual  la generació de

Bach i Handel estava directament connectada en línia recta a la genera-

ció de Haydn i Mozart, va ser la responsable d’un cúmul de falsos supò-

sits. A causa d’això, l’interès i atenció dels historiadors es va desviar de

la música i la vida musical de mitjans del segle XVIII, quan els fills de

Bach, juntament amb els últims compositors de opera seria [...] estaven

a la cima de la seva activitat i prestigi. El resultat ha estat una espècie de

forat negre historiogràfic”2

2 TARUSKIN, Richard. “The Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western 
Music, Vol. II. New York: Oxford University Press, 2005.
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Encara ara, la història de la música, en la seva distribució general, està escrita

per a ser el programa de mà dels concerts de la Filharmònica o el Carnegie Hall; Si bé

ha estat sotmesa a múltiples revisions, segueix vinculada invariablement al repertori que

forma el cànon actual. Sembla un esforç inútil investigar una música que a orelles nos-

tres no és suficientment valuosa. Sobretot si, investigant-la només una mica, fa tronto-

llar tots els fonaments en que s’aguanta la conceptualització establerta de les diferents

èpoques històriques. Però quan es tracta de tota una època, esborrada de la consciència

de la societat musical, el desequilibri és massa evident. Tot i això, seguim nedant en la

incoherència, acceptant-la, en pro de la simplicitat i el pragmatisme vigent.

Aquest és el meu punt de partida, l’observació de l’existència d’un “forat negre”

historiològic que ha estat sistemàticament esquivat, i la impossibilitat d’acceptar la inco-

herència que, a causa d’això, s’ha generat al seu voltant. La societat europea del segle

XVIII, el segle de “la Il·lustració”, és probablement la més heterogènia i la que més

canvis científics, socials, polítics i culturals va patir; probablement van ser els 100 anys

més transcendentals de la història moderna: 

“És impossible sobreestimar l’efecte que va infringir sobre la

ment dels homes aquesta nova aproximació a la ciència: va ser com

treure’s un enorme pes de sobre, comparable al canvi que els historia-

dors descriuen l’aflorament del Renaixement en l’Edat Mitjana.”3

Partint d’aquest interès per aquesta època, una pre-investigació em va portar fi-

nalment al tema principal d’aquest projecte: la fantasia lliure. La fantasia lliure, com a

paradigma musical d’aquesta altra realitat, incomode, que desmenteix totalment la con-

cepció convencional que mantenim sobre l’època, i per tant nega les bases ideològiques

sobre les quals es justificava l’ideari posterior, l’ideari romàntic, l’ideari de les obres

que conformen  justament  el  cànon repertorístic  encara  actualment.  És  per  això  que

aquest gènere concret, la fantasia lliure, ha estat voluntàriament eradicat de la història

de la música, tot i demostrar una transcendència majúscula en els seus anys d’auge: Així

com el seu principal valedor, Carl Philipp Emanuel Bach, la fantasia lliure com a gènere

3 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X



va inferir una influència incalculable a tots els altres gèneres musicals, també a la sona-

ta. Però la seva explícita vinculació amb la improvisació, la extravagància i la llibertat

formal l’han convertit en el pària dels gèneres en la història de la música clàssica occi-

dental. 

Aquest treball s’organitza eminentment en 2 parts: un primer capítol on s’analit-

zen les diferents realitats que ha tingut el concepte fantasia al llarg de les èpoques, des

dels seus primers usos dels que tenim constància fins al paper principal que assumeix en

la música del segle XVIII; finalment, un segon capítol més extens on s’aprofundeix en

la problemàtica central d’aquest treball, i on s’intenta descobrir el rerefons socio-musi-

cal del segle XVIII en la seva totalitat, per tal de poder-hi ubicar la fantasia lliure i com-

prendre la seva existència i la gran importància que tenia en la vida cultural d’aquella

època tant apassionant.
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La fantasia, el referent estètic transversal de cada època

El concepte “fantasia” entès com a tipus d’obra musical és complex. i en cada

una d’elles el seu ús i significat ha variat remarcablement. En el cànon repertorístic ac-

tual es tenen en consideració majoritàriament dos tipus diferents de fantasies: les fanta-

sies de l'època barroca, obres de gran desplegament tècnic i efectista, i les fantasies del

segle XIX, gènere paradigmàtic de l’ideari romàntic. Tanmateix, el concepte de la fanta-

sia, d’una manera o altre, ha participat activament en totes les èpoques de la història de

la música clàssica, i en cada una d’elles el seu ús i significat ha variat remarcablement.

És una característica intrínseca de la música, i en cada moment ha funcionat com a eix

central del discurs estètic prevalent: el posicionament vers la fantasia de cada discurs es-

tètic ha definit tots els altres paràmetres característics de l’època. Es té constància del

seu ús en l’àmbit de la música clàssica almenys des del segle XVI, i ha estat emprat

transversalment en tots els àmbits, no només en el compositiu, sinó també en l'estètic, el

formal i fins hi tot en l’ideològic.

El primer ús del terme “fantasia”, data aproximadament de principis del 15004.

En aquella època el terme no era utilitzat per fer referència a cap gènere, tipus d'obra, o

forma musical concreta; el seu ús possiblement fos molt aproximat a l'accepció més

quotidiana de la paraula, remarcant de l'obra en qüestió la seva qualitat imaginativa i la

alta implicació subjectiva del seu autor. En poc temps va entrar en l'argot musical, poc a

poc definint-se com a gènere instrumental —Al que també es coneixia de forma sinòni-

ma com a Recercar, tot i que el terme preferit era fantasia5— amb l'accent posat en una

marcada imaginació, originalitat i en molts casos improvisació. 

4 FIELD, Christopher. HELM, Eugene. DRABKIN, William. Fantasia. En The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. 

5 Ídem
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Certament, la fantasia era un vehicle especialment apropiat per als compositors

per a desenvolupar i exhibir les seves habilitats  amb els instruments de teclat (o corda

pinçada, com en el cas particular d'Espanya, un dels importants centres musicals on es

va estendre més l'escriptura de fantasies per a vihuela6). A final del segle XVI la fanta-

sia, amb les seves variants geogràfiques (apart dels  recercar,  preambeln  [preludis] a

Alemanya, Tentos o Tientos a Itàlia i Espanya, capriccio, canzon o fuga7), va esdevenir

el principal gènere de música instrumental, el vehicle amb què els compositors van co-

mençar a expandir-se més enllà de la música vocal.

Progressivament, aquesta llibertat formal de que gaudia la música instrumental

es va anar acotant en diferents formes més o menys estrictes. Durant el segle XVII la

música instrumental va adquirir un pes remarcable dins de la producció dels composi-

tors més rellevants. Aquest augment de la producció de música instrumental va portar

les obres a requerir una major elaboració i definició, evolució coherent d’una música

cada cop més tinguda en consideració. L’ambigüitat d’un gènere com la fantasia minva-

va la capacitat de les obres d’adquirir una identitat pròpia, de poder destacar per elles

mateixes. 

Aquest procés de definició de les obres es va produir en diferents paràmetres, es-

pecialment en el component estructural. Diferents formes compositives amb identitat

pròpia van començar a gestar-se, com la Toccata, el Capriccio o el Preludi-Fuga en la

música per a instrument solista, i la Simfonia o la Sonata en la música de cambra. Tot i

això, la  fantasia  va poder mantenir certa presencia en la producció dels compositors

barrocs. Lentament, però, aquesta tendència estètica va portar a que, tot i mantenir va-

gament les seves característiques principals, com la llibertat rítmica, harmònica i estruc-

tural, les fantasies del barroc tardà fossin a la pràctica afantasiades versions d'altres gè-

neres, com succeeix, per exemple, amb les fantasies de J. S. Bach8

6 Alguns dels compositors més rellevants que van escriure fantasies per a vihuela o guitarra són Luís 
de Milán, Luís de Narváez, Alonso Mudarra, Enríquez de Valderrábano i Diego Pisador. Els tientos 
de organistes com Cabezón i Pere Vila són les aproximacions a la fantasia per instrument de tecla 
més important de l'època a Espanya; a més a més, al 1565 Tomás de Santa María va publicar Arte de 
tañer fantasia, un tractat sobre els diferents aspectes que intervenen en la improvisació instrumental. 
Per a més informació veure FIELD, Christopher. HELM, Eugene. DRABKIN, William. Fantasia. En
The New Grove Dictionary of Music and Musicians.

7 Ídem
8 Ídem



Inevitablement, el gènere “fantasia” com a tal, amb la seva ambigüitat i indefini-

ció, va veure's reduït a anècdota en el gust musical de final del segle XVII. Dins la men-

talitat barroca l'estructura, la coherència i la intel·ligibilitat formal eren factors primor-

dials. Aquesta tendència va perdurar durant tot el segle; tanmateix, als primers anys del

segle XVIII Europa va viure un seguit de transformacions que van desmuntar per com-

plet els fonaments d'aquest anterior ideari. Una autèntica "revolució" social i cultural,

que va obrir la porta a la gestació d'un nou paradigma ideològic, l'abast del qual persis-

teix encara fins els nostres dies. Coneguts com a La Il·lustració, aquells anys van mar-

car l'inici del nou camí de la societat europea dels tres segles posteriors, d'una nova ma-

nera d'entendre l'art i la seva apreciació estètica; una nova apreciació estètica on la fan-

tasia, amb les seva ambigüitat i indefinició, va recuperar en el discurs i producció artísti-

ca el seu paper més influent. 

Com exposo amb més detall en el capítol següent, probablement la producció fi-

nal de fantasies com a tal no faci justícia a la seva importància conceptual dins la nova

apreciació estètica del segle XVIII. El nombre d’obres descrites explícitament com a

“fantasies” no va ser molt elevat; tanmateix, el discurs musical del segle XVIII va esde-

venir àmpliament "contaminat" per conceptes i termes relacionats amb la idea estètica

general de la fantasia. No només en la música, en l'argot artístic més ampli es va substi-

tuir la formalitat, la simetria, l'elaboració artificial, per la natura, l'expressivitat, la genu-

ïnitat. Tal i com reflex de la seva societat, el focus artístic va desviar-se de la la imposi-

ció transcendental per a centrar-se en la percepció immediata de la experiència humana.

En aquest nou context, la fantasia, en tant que exemple d'aquests nous principis portats a

l'extrem, va tornar a jugar un paper fonamental, definint els límits estètics a partir dels

quals elaborar el nou discurs crític. De forma resumida, es pot dir que no només les fan-

tasies, sinó totes les obres musicals, eren observades en gran mesura a través del prisma

fantàstic9: eren apreciades en funció de quant de fantasia hi havia en elles. 

9 Curiosament, en l'art de la jardineria anglesa, tant en voga en aquella època, va existir realment un 
dispositiu equiparable a un prisma fantàstic: Richards, a The free fantasia and the musical 
picturesque, explica l'existència d'un mirall, “Claude glass”, tintat i deformat de tal forma que “[it] 
gathers the whole scene into a tiny picture, its colours slightly darkened. The glass both reflects the 
landscape presented to it, yet simultaneously modifies it, presenting an already-framed image, one 
whose tinting evokes the yellowed glow of an Old Master”, demostrant la vital importància que 
l'actitud fantàstica tenia en el consum artístic i cultural. 
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Aquesta nova mentalitat es va anar consolidant al llarg de la primera meitat del

segle. Dins del repertori musical, la seva influència no es va assolir plenament fins a

partir de 1750. El canvi generacional d'aquells anys van comportar l'abandonament gai-

rebé definitiu de les pràctiques "barroques" per donar pas al sorgiment de nous corrents

concordants amb el nou pensament il·lustrat. Actualment, a aquells anys de meitat de

segle se’ls considera uns anys de transició. El ventall de noms que s’han utilitzat per a

definir aquella nova època musical és força ampli: Estil Galant, Rococó, Picturesque...10

Certament, són uns anys incòmodes de classificar, entre els “grans mestres” de l'últim

Barroc  i  els  “grans  genis” clàssics.  Tanmateix,  la  seva importància  és  cabdal  en  el

desenvolupament de la cultura musical europea. Just en aquells anys va ser quan la mú-

sica va començar a adquirir un rol protagonista a la vida social, i a forjar la seva vàlua

en els entorns filosòfics i intel·lectuals11 12

La fantasia en aquella època no va ser tant present en la producció com sí ho va

ser quant a concepte estètic, amb una excepció, que la trobem just en el canvi generacio-

nal més rellevant de meitat de segle: Carl Philipp Emanuel Bach. Segon fill de Johann

Sebastian i Maria Barbara, va esdevenir un dels màxims referents musicals de tota la se-

gona meitat de segle XVIII. Actualment, la opinió general li atribueix la fama de ser el

"pare" de la forma sonata13; recentment, però, diversos estudis han començat a aprofun-

dir en tot el seu llegat, desenvolupant la hipòtesi de que la seva aportació no es basa en

la simple preparació del terreny per a la posterior esplendor del classicisme vienès, sinó

10 Una clarificació prou precisa en aquesta problemàtica ens l’ofereix P. Downs a Classical Music. The 
era of Haydn, Mozart, Beethoven. “The term [Style Galant] was invented during the reign of Louis 
XIV, but it was most used in a later age, often called “rococo” after the French style of decoration in 
architecture [...]. Rococo is a style of fantasy —it is a state of mind that aims to charm. That its name 
derives from the French word rocaille, [...] is of little significance. The word “picturesque” was more 
commonly used at that time. [...]the picturesque style makes use of elements from nature, copied with
complete realism but often placed in fantastic conjunction. [...] The result is a rich combination of 
fantasy built upon a strong underlying structure in an art that is designed to be lived with on intimate 
terms. The Style galant in music aimed to do very much what the picturesque was doing in applied art
and architecture.”

11 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X

12 WEBER, William. The intellectual Origins of Musical Canon in eighteenth-Century England. A 
Journal of the American Musicological Society. Vol. 47, Núm. 3. Berkeley: University of California 
Press, 1994. 

13 BARFORD, Philip. The Keyboard Music of C. P. E. Bach, considered in relation to his musical 
aesthetic and the rise of the sonata principle. New York: October House, 1966. ISBN 66-23121
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que la seva empremta va ser molt més notòria, posant èmfasi en la seva dedicació a la

improvisació i la fantasia, i la importància d'aquesta en el desenvolupament musical del

moment14 15.

Generalment la música del període del classicisme dels grans clàssics vienesos,

Haydn, Mozart i Beethoven, ha estat observada des d'un punt de vista estrictament for-

mal; partint d’aquest enfocament, on la forma és invariablement la base de qualsevol

composició, els altres aspectes que participen en la obra s’han volgut veure com geniali-

tats, pròpies de la seva originalitat excepcional. Encara avui dia és fàcil trobar-se amb la

mera apel·lació vuitcentista a la seva "genialitat" per a justificar la seva vàlua; tanma-

teix, l'herència que van recollir dels "genis" anteriors, en especial Carl Philipp, es massa

gran per ser ignorada. I aquesta herència va més enllà de la gestació de la "forma sona-

ta" o l'emancipació de les pràctiques barroques; aquesta herència passa invariablement

per la recuperació de la pràctica improvisativa i la importància que el factor fantasia va

adquirir a partir de 1750. Proba d'aquest fet és la gran reverència que Haydn i Beetho-

ven sentien per Carl Philipp, i l'existència de fantasies lliures —obra fantàstica per ex-

cel·lència, de la qual Carl Philipp n'era el gran mestre— d’ambdós, sensiblement sem-

blants, tant en el tractament rítmic com en el melòdic, a les del compositor alemany. 

La pràctica improvisativa va esdevenir gairebé una obligació per al instrumentis-

ta de finals del segle XVIII16. Czerny, en el seu  Anleitung zum Fantasieren17,  descriu

fins a sis tipus diferents de improvisacions fantàstiques, des de fantasies sobre un tema,

diversos temes, popurris, fins a fantasies totalment originals i imaginatives, les  freien

Fantasien, fantasies lliures. Sota el gran ventall de sonates i altres gèneres compositius,

la fantasia, com a concepte estètic, era l’actitud primordial d’una època on la inventiva,

la imaginació, la expressió sincera, immediata, fresca, eren els fins principals. Un pano-

rama que va perdurar fins a la segona meitat del segle XIX, quan progressivament es va

establir un nou enfocament, més analític i transcendental, “on es voldrà veure, des de

14 Ídem
15 RICHARDS, Annette. The Free Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. ISBN 978-0-521-02753-3.
16 CHIANTORE, Luca. Beethoven al Piano: Improvisación, composición e investigación sonora en sus

ejercicios técnicos. Barcelona: Nortesur, 2010. ISBN 978-84-937357-6-0
17 CZERNY, Carl. A Systematic Introduction to Improvisation on the Pianoforte. New York: Longman, 

1983. ISBN 978-0582283299. 



llavors, la obra com un tot, com una unitat tancada, el valor estètic de la qual es basa en

una idea de bellesa que deixa fora de joc la improvisació, tant oberta al atzar, tant lliga-

da a la irrepetibilitat del moment”18.

18 CHIANTORE, Luca. Beethoven al Piano: Improvisación, composición e investigación sonora en sus
ejercicios técnicos. Barcelona: Nortesur, 2010. ISBN 978-84-937357-6-0
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La Fantasia, el paradigma de la Il·lustració

En el segle XVIII el concepte fantasia tenia un àmbit molt extens. Per una ban-

da, funcionava com un patró estètic general. Funcionava com un important principi ètic,

com una actitud subjacent a la creació musical. Rescatada de la posició marginal en que

havia derivat en el discurs barroc, la fantasia va esdevenir el vehicle perfecte per plas-

mar artísticament la nova visió que s’estava descobrint del món: la nova posició de l’ho-

me dins vers el entorn, la nova actitud vers la societat i la natura. 

Articulant el preclassicisme

En l’àmbit musical, per establir la data clau on articular la distinció entre “l’estil

Barroc” i “l’època preclàssica” convencionalment es recorre a la mort de Johann Sebas-

tian Bach, com a últim gran representant de l’estètica musical anterior a partir del qual

l’estil musical canvia profundament, en un moviment que finalitza amb l’aparició dels

següents estendards de la història musical occidental: Haydn, Mozart, Beethoven. Tan-

mateix, per entendre bé aquest canvi de  paradigma artístic és imprescindible observar

els enormes canvis socials que van ocorre durant aquells anys. En aquest sentit, Downs19

suggereix la mort d’una altra figura d’enorme importància històrica, Lluís XIV (1715),

com a punt d’inflexió entre dues mentalitats  socials diametralment oposades. Mentre

que a la cort de Lluís XIV, tot “era elaborat, pesat, ornamentat, formal i, tot i la quantitat

19 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X
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de ornamentació, simètric”, durant el regnat del seu successor Lluís XV “l’estil, conegut

com estil Louis Quinze (o Rococó), buscava la lleugeresa on l’estil anterior era pesat;

era asimètric en oposició a la simetria, enginyós i divertit en lloc de imponent”20.

De totes, la que evidencia amb més contundència les diferències entre les dues

maneres d’encarar la interacció amb l’entorn és la dualitat artificial - natural. Fins entrat

el segle XVIII, davant d’una naturalesa desconeguda, misteriosa, incomprensible, l’acti-

tud humana tendia a adoptar una actitud defensiva, bel·ligerant. L’artifici era la major

arma contra la indefensió davant la naturalesa salvatge. El control sobre el caos, la mar-

ca humana, eren una necessitat; significava la subjugació de l’entorn al designi de l’ho-

me, tal com l’home ho era al designi de Déu. L’artificialitat, allò “anti-natural” era la

marca distintiva de la supremacia humana sobre el món natural i, per extensió, de la su-

premacia aristocràtica sobre les classes populars. 

Poc a poc, però, aquesta situació va canviar. La revolució científica del segle

XVII, amb la presentació en societat de les valuoses investigacions de Galileu, Kepler,

Bacon, Descartes, Newton, es va anar apoderant de la consciència popular. Ja en els pri-

mers lustres del segle XVIII, el panorama havia canviat radicalment: una nova actitud

científica dominava la societat, proposant una interacció amb l’entorn terrenal alternati-

va, plena d’interès i curiositat. L’exterior ja no era un perill, si no una font inestimable

de coneixement, progrés i emoció. La natura va passar de ser un objecte que havia de

ser modificat, esterilitzat, a ser un objecte venerat, un objecte de culte en ell mateix;

l’essència de Déu ja no es trobava en la empremta humana, sinó en la natura mateixa,

les propietats de la qual ja no eren l'enemic, sinó el paradigma del bé, tant en la religió i

la societat, com en l'art.21

20 Ídem
21 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 

Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X



La natura, el nou paradigma. 

Aquest canvi psicològic va donar-se en totes les facetes de la  societat d'aquell

nou segle. Va consistir en una autèntica revolució en la mentalitat europea, derivant fi-

nalment  en el canvi d'ordre social i polític ocorregut 80 anys més tard. Per il·lustrar

aquest canvi, molts historicistes utilitzen el perfecte exemple que brinda la transforma-

ció que va patir l'art de la jardineria a causa d'aquest canvi de mentalitat22. Probablement

per la seva relació directa amb la natura, en la jardineria va ser on més es va evidenciar i

discutir la nova manera d'aproximar-se a l'entorn natural, on queda més definida aquesta

nova actitud. 

L'art de la jardineria és un fidel indicador del gust i l'estètica predominant de la

societat —si més no, del sector més influent de la societat— en cada època històrica; al

segle XVII, amb els jardins de Versailles com a exponent màxim, el goig radicava en

contemplar el nivell de control a que es podia arribar a sotmetre l’àmbit natural: parter-

res, brodaries, avingudes, topiàries, fonts, tot  tenia la finalitat de transformar la natura

en quelcom el més anti-natural possible, per gaudir-ne un cop havent estat “racionalitza-

da”. És important remarcar que els jardins  à la française estaven especialment disse-

nyats per a ser observats, des de la distància, més que no pas “experimentats”23. L'acti-

tud davant l'obra artística era contemplativa més que no pas participativa. 

Al segle posterior, la moda jardinística va canviar dràsticament. Una nova men-

talitat s'obria pas en el món científic i cultural: la natura deixava de ser un element a do-

minar per ser un element del que aprendre, on trobar inspiració; la natura va passar a ser

una deïtat24 on trobar-hi els principis de la correcció i el bon gust. La transformació va

22 Per exemple DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New 
York: W. W. Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X; RICHARDS, Annette. The Free 
Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-
521-02753-3; ROSS; CHIANTORE, Luca. Historia de la Técnica Pianística. Madrid: Alianza 
Editorial, 2001. ISBN 84-206-7895-3; Stephanie. What Gardens Mean. Chicago: University of 
Chicago Press, 1998; REPTON, Humphry. An Enquiry into the changes of Taste in Landscape 
Gardening. London: J. Taylor, 1806;                                                                                                        

23 El disseny dels jardins francesos estava especialment orientat a la seva observació general des d’un 
punt elevat, ja fos una terrassa edificada a tal efecte, des de les pròpies finestres dels habitatges. La 
geometria de les avingudes, les ornamentades formes dels parterres, tot era concebut per a ser 
observat des d’un punt relativament llunyà, des d’on poder observar fins l’horitzó (i gràcies a l’ajut 
d’una tècnica de la perspectiva molt acurada) el triomf de l’artifici i la mestria humana.

24 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
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ser radical: l'actitud amb l'entorn natural va passar a ser una actitud participativa, la na-

turalesa es va convertir en el lloc idoni per a cercar experiències, gairebé místiques, el

lloc per a despertar la ment, exaltar-la davant sublims paisatges muntanyosos, o on reco-

llir-se introspectivament, en la solitud on, lliure de convencions i el decor, “un és amo

del seu propi temps i decisions"25 i pot "descobrir, en més profunditat, l'extensió i natu-

ralesa de les passions que el mouen, quan reflexiona en la calma i silenci de la solitud,

on l'ànima [...] actua amb major llibertat".26 Es realçava la consciència de l'individu en

front de la col·lectivitat, la necessitat d'expressar la sensitivitat pròpia de forma natural,

en una societat on cada vegada el domini religiós era més difús, la monarquia perdia la

seva raó de ser, i l'opinió pròpia ciutadana demanava pas  contra  les imposicions i  els

dogmes establerts. 

La nova jardineria anglesa: els Landscape Gardens

Principalment a Anglaterra va començar a sorgir un nou model de jardí total-

ment oposat a l’anterior jardí francès: grans extensions d’herba, sinuosos llacs artifici-

als, camins serpentejants, boscos densos, grutes, cascades, tot dissenyat i calculat per a

emular al més mínim detall la aleatorietat pròpia de la naturalesa “real”. La finalitat aquí

ja no era observar el domini sobre la naturalesa, sinó justament aconseguir, en la mesura

del possible, fer oblidar al visitant que aquella “naturalesa”, en efecte, estava meticulo-

sament dominada. El visitant d’aquests jardins, evidentment, havia de ser partícip del

seu auto-engany, havia d’adoptar una actitud activa en l’ús de la imaginació i la fanta-

sia; era aquest contracte entre les dues parts el que va permetre l’èxit tant gran que van

adquirir els jardins d’estil anglès, tant a Anglaterra com a la resta d’Europa, i en especi-

al Alemanya27. Els visitants dels nous jardins, àvids d’aventura i curiositat, passejaven

sols per els camins errants, sense rumb fix, acabant d’omplir amb la imaginació l’escena

que el dissenyador del jardí els havia preparat a cada corba del camí. 

Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X
25 HIRSCHFELD, Christian Cay Lorenz. Theorie der Gartenkunst. Leipzig: Weidemann &Reich, 1779-

85. 
26 Ídem.
27 L’estil anglès va ser notòriament influent en la Alemanya de mitjans de segle, no només en la moda 

jardinística, sinó en la cultura en general.
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Progressivament,  aquest  “contracte”  es  va  anar  exagerant.  Totes  dues  parts,

conscients de la il·lusió mental amb que s’estava jugant i amb la necessitat de generar

un major impacte artístic, van portar l'extravagància i arbitrarietat del món natural al seu

límit: Grutes, cascades, temples arcaics, ruïnes, llacs immensos, boscos selvàtics; tot

disposat en diferents escenes, o prospects en l’argot anglès, que abocaven l’observador

a experimentar fantasiosament sensacions extremes, les visions més sublims que oferia

la naturalesa al jardí de sota casa seva. Aquest era exactament el paper que el concepte

estètic picturesque jugava en la mentalitat de la societat culta de finals del segle XVIII.

A cavall entre lo  bell  i  lo  sublim,  el  picturesque presentava un sublim edulcorat, un

pseudo-caos sobre una estructura sòlidament dissenyada:

“Inherentment inestable, el picturesque ocupa un espai incert

entre o més enllà del sublim i el bell, [...] corregeix la llangor de la be-

llesa i l’horror de la sublimitat. [...] Precàriament equilibrat, el  pictu-

resque aconsegueix mesclar  les categories  extremes del  sublim i  el

bell les  quals,  en  estat  pur,  són inacceptables  per  a  una  obra  d'art

d'èxit, de “bon gust””28

El picturesque

 El terme picturesque va sorgir principalment en l’art de la jardineria anglesa, o

Landscape Gardening,  però el seu abast  va ser general a totes les arts:  Digressions,

interrupcions abruptes, contrastos extrems, arbitrarietat, irregularitat; una realitat natural

artísticament exagerada per a una experiència fantàstica. Downs, tot i no aprofundir en

l’estudi del  Landscape Garden com Richards, esmenta també les característiques del

picturesque: El nou estil de Lluís XV, conegut com a Rococó,

“[...] és un estil de fantasia —és un estat mental que busca de-

lectar. Que el seu nom derivi del mot francès rocaille, rocalla en cata-

là, utilitzada en les grutes i empedrats característics dels jardins i cases

28 RICHARDS, Annette. The Free Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. ISBN 978-0-521-02753-3



contemporanis és indiferent. Llavors el mot “picturesque” era més co-

munament utilitzat. El nou estil  picturesque refusa completament les

línies rectes, preferint per contra fluents corbes en forma de “C” i “S”.

D’aquesta manera desafia la realitat i aconsegueix una espècie d'alquí-

mia sobre les substàncies pesades, fent-les semblar insubstancials: els

edificis esdevenen més lleugers i semblen flotar sobre els seus fona-

ments amb els seus pilars exageradament prims;[...] l’estil picturesque

utilitza els elements de la natura, copiats amb un realisme absolut però

disposats sovint en una conjunció fantàstica. [...] El resultat és una rica

combinació de fantasia  construïda sobre una forta  estructura subja-

cent, en un art dissenyat per a ser gaudit en la intimitat.”29

Downs fa especial èmfasi en l’essència fantàstica del picturesque:  busca repro-

duir la natura de la forma més extrema, més fantasiosa possible sense perdre la pretesa

sensació de realitat. En la fina frontera entre l’art (artifici) i la natura és on trobem el

concepte de picturesque. A continuació Downs afegeix: “l’Estil Galant en música bus-

cava fer exactament allò que el picturesque estava fent en les arts aplicades i l’arquitec-

tura”30. No gaire fan del gènere fantàstic musical, Downs admet tanmateix la presència

que el picturesque, la fantasia, tenia no només en les arts on era més evident, sinó en tot

el pensament cultural en general. 

L’Estil Galant, l’Empfindsamkeit i el picturesque musical. 

En l’àmbit musical la força d’aquesta nova estètica va assolir el seu màxim a les

últimes dècades del segle XVIII. Amb l’adveniment dels clàssics vienesos la música va

assolir sens dubte una altra dimensió, però aquesta apreciada musica no va sorgir del no

res; va ser  durant  els anys entre la mort de J. S. Bach i l’esplendor vienesa que es  va

gestar i establir aquesta nova forma d’articular la matèria musical. A la música d’aquells

anys se la coneix com a Estil Galant.  Se li atribueix una preferència cap a l’expressió

29 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X

30 Ídem.

- 16 -



directa i senzilla31, l’interès en l’ús d’elements contrastants, i el control de l’equilibri en-

tre tensió i distensió,  substituint així la complexitat contrapuntística, la uniformitat  te-

màtica-afectiva i la linealitat melòdica barroques. En una comparació de l'estil composi-

tiu de Johann Sebastian Bach i el seu fill Wilhelm Friedemann, Taruskin fa un resum

detallat de la diferència entre la composició barroca i la “preclàssica”: 

“Podem expandir l’abast de la nostra comparació considerant

que les noves tècniques [compositives] “provocatives” no només crea-

ven un contrast estilístic amb les anteriors, sinó també un de estètic i

psicològic. Una composició de J. S. Bach o algun dels seus contempo-

ranis no era sinó musicalment unificada. Usualment consistien en una

inventio o idea musical principal, [...] i el seu propòsit era projectar,

mitjançant elaborades “figures” musicals o motius, un únic afecte do-

minant o estat sentimental [...]. 

La  superfície  melòdica  de  les  sonates  de  Wilhelm Friede-

mann, com hem vist, no presenten un exterior unificat, sinó un d’alta-

ment matisat, bigarrat, fins hi tot fragmentat. La gran quantitat de con-

trastos ràpids i la seva importància implícita semblen soscavar els ma-

teixos fonaments de l’estil del seu pare, tant en la dimensió expressiva

com la  musical.  Contràriament  a  la  inexorable  consistència  de  les

“prolongacions” de JS, l’únic aspecte previsible del desplegament me-

lòdic de WF és la seva inprevisibilitat”32

L’estil Galant està directament vinculat amb la música francesa.  No obstant és

interessant fixar-se en la seva variant geogràfica alemanya, just on la nova estètica jardi-

nística anglesa estava arrelant més profundament dins del continent33, just on els fills de

Johann Sebastian van liderar el panorama musical durant els següents 40 anys.

31 Amb naturalitat, sense artificis ni ostentació. Sovint s’ha atribuït en excés aquesta senzillesa, 
malentesa com a simplicitat, a la necessitat d’adequar el producte a un consumidor amateur. Si ve 
aquest fenomen era notori, la senzillesa manifesta de la música “pre-clàssica” era fruit principalment 
dels principis estètics esmentats en el text.

32 TARUSKIN, Richard. “The Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western 
Music, Vol. II. New York: Oxford University Press, 2005.

33 Veure nota 27.
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“L’estil Galant buscava una qualitat d’elegància que comple-

mentés el mon amanerat del segle XVIII. Va quedar-se com un art de

superfície —d’aparença— [...]. Com que el material musical era enca-

ra les emocions, no podia evitar el contingut emocional, però l’abast

d’aquell contingut estava limitat a aquelles emocions que poguessin

ser fàcilment mostrades en públic i estiguessin de moda.   Des de la

melancolia calmada fins a l’enginyosa elaboració o el brillant desple-

gament, aquest ventall era efectiu, però la galanterie evitava necessà-

riament allò tràgic, groller, lo xocant o humorístic.”

“L’empfindsamer Stil, o “estil sensible”, mai va dirigir-se a la

gran audiència esnob de l’estil galant. [...]. Era un estil personal, sub-

jectiu, excèntric, de melodies angulars i  appoggiatures protuberants,

on pauses rítmiques aturen la respiració, i una mètrica confusa porta

frases similars a diferents èmfasis —on, en definitiva, la única expec-

tativa és lo inesperat i sorprenent. La inclinació dels seus defensors

rau en l’expansió del medi musical i, per tant, en el desenvolupament

del poder expressiu de la música. Certament, es tractava d’un art local,

però el seu eco va ressonar durant tot el segle, ressorgint pels volts de

1770 sota l’aparença del  Sturm und Drang en els compositors viene-

sos, i de nou en els últims anys del segle, quan els seus objectius estè -

tics  de  expressió  lliure  de  l’emoció  van  esdevenir  els  eslogans  en

aquelles pancartes darrere les que tots els joves artistes progressistes

es volien manifestar.”34

L’estil sensible, o Empfindsamkeit (sensibilitat) és com es coneix l’estètica musi-

cal predominant a alemanya, i en especial la cort Berlinesa, durant els anys centrals del

segle XVIII. Com recull Downs a l'anterior cita, l'empfindsamkeit és un corrent paral·lel

a l'estil galant francès, semblants en certs aspectes generals però divergents en un punt

molt important: la posició de l'artista i la importància de la subjectivitat en l'expressió35.

l'empfindsamkeit era un estil més excèntric, on les emocions de l'artista era presentades

inalterades, els contrastos eren més xocants, les melodies més angulars, on els embelli-

34 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X

35 “En lloc d’un afecte heroic, “objectivament” presentat, hi ha una consciència de caprici subjectiu, de 
impressionabilitat, de una ràpida i espontània reactivitat, o variabilitat de l’humor —en una paraula, 
de “sensibilitat”.”  en RICHARDS, Annette. The Free Fantasia and the Musical Picturesque. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-02753-3.



ments eren evitats en favor d'una expressió més pura dels sentiments; una música que

buscava una experiència colpidora, la mateixa que buscava el picturesque en el visitant

dels jardins anglesos. Aquesta preferència per l’expressió pura, l’excentricitat i la sub-

jectivitat, va ser un factor clau en l’adveniment a Alemanya de les concepcions de “ori-

ginalitat” i “genialitat”36;  a grans trets, l’empfindsamkeit no era sinó la inspiració arra-

vatada de l'artista en el seu moment d'èxtasi, subjectiu i íntim com en l'experiència fan-

tàstica d'un passeig solitari en un jardí anglès.

Musicalment, l'estil sensible "interromp constantment la fraseologia rítmica, in-

troduint sforzandos, vacil·lacions, i pianissimos sobtats d'una manera anticipatòria de

les sonates per teclat de Haydn, o la música de Beethoven en general"37. La preferència

pel cromatisme, l'ús de silencis abruptes i punyents, canvis bruscos de velocitat rítmica,

la predilecció per les síncopes i accentuacions poc convencionals, són característiques

pròpies de l'estil alemany.  En aquest sentit, l’empfindsamkeit feia un pas més en la re-

cerca de “la manera en que la “gent real” realment sentia [les emocions]”38, i tanmateix

ho feia apel·lant a les emocions  produïdes per una  actitud psicològica concreta, la de

l’amant del  picturesque,  àvid d’heterodòxia, de fantasia, amant dels extrems emocio-

nals, defensor de la cerca de la “naturalitat” en l’art, però no una naturalitat qualsevol;

una que, “essent basada en la introspecció, era “realista” en el sentit que reproduïa la

volatilitat i fluïdesa dels sentiments subjectius”39 de l’home picturesque.

36 Hi ha diverses fonts que tracten aquest tema, per exemple RICHARDS, Annette. The Free Fantasia 
and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-
02753-3, ABRAMS, Meyer. The Mirror and the Lamp. Oxford: Oxford University Press, 1953, i 
OTTENBERG, Hans-Günter. C. P. E. Bach. Oxford: Oxford University Press, 1987. ISBN 0-19-
315246-0

37 BARFORD, Philip. The Keyboard Music of C. P. E. Bach, considered in relation to his musical 
aesthetic and the rise of the sonata principle. New York: October House, 1966. ISBN 66-23121

38 TARUSKIN, Richard. “The Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western 
Music, Vol. II. New York: Oxford University Press, 2005.

39 Ídem.
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Carl Philipp Emanuel Bach, el meister preclàssic 

D'entre els músics participants d'aquest estil destaquen noms com Georg Benda,

Johann Joachim Quantz, i els dos fills més grans de Bach, Wilhelm Friedemann i Carl

Philipp Emanuel. Carl Philipp era un dels músics de més renom durant els anys “pre-

clàssics”: un “d’aquells Kleinemeister”, esmenta Downs al seu pròleg, “que potser van

assolir una gran fama durant la seva vida, però amb els quals la posteritat no ha sigut

tant considerada”40. 

Efectivament, la fama que durant la seva vida va arribar a adquirir és àmplia-

ment reconeguda. Anècdotes com l’expressió de Mozart “Bach”—Carl Philipp, no Jo-

hann Sebastian— “és el pare, nosaltres som els fills”41 o l’admiració que li proferia Be-

ethoven, utilitzant el tractat de Bach en la seva activitat docent42, són citades en freqüèn-

cia per a palesar aquest fet, però sovint aquest reconeixement no va més enllà del valor

anecdòtic al que també és relegada la seva època en general: un objecte de transició, de

farciment, entre les dues generacions  que sí  van tenir una importància històrica relle-

vant.  I tanmateix, quan aquesta barrera és flanquejada, quan es fa una aproximació en

profunditat (tant musicològica com interpretativa) sobre la figura de C. P. E. Bach, sens

topem inevitablement amb l'altre  gran problemàtica  de l'estudi de la música del segle

XVIII: la excessiva centralitat de la "forma sonata" i l'adopció del model formal com a

única aproximació possible a la música del període clàssic. I precisament aquest escull

és el que ha portat a que la fantasia, una part essencial de l'estètica i el propi repertori de

Bach, i de la música del classicisme en general, hagi estat totalment ignorada43.

40 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X

41 TARUSKIN, Richard. “The Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western 
Music, Vol. II. New York: Oxford University Press, 2005.

42 CHIANTORE, Luca. Beethoven al Piano: Improvisación, composición e investigación sonora en sus
ejercicios técnicos. Barcelona: Nortesur, 2010. ISBN 978-84-937357-6-0

43 Aquesta problemàtica historiològica ha estat descrita per tots els investigadors que poc o més s’han 
interessat per la fantasia lliure. Els més vehements són: RICHARDS, Annette. The Free Fantasia 
and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-
02753-3, BARFORD, Philip. The Keyboard Music of C. P. E. Bach, considered in relation to his 
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Bach referent, però de què?

Carl Philipp, efectivament, va ser un prolífic compositor de sonates. Se'n conei-

xen fins a 150, de les quals les més destacades són les "Sonates Prussianes" (Die Preus-

sischen Sonaten,  1742), les "Sonates de Wurttemberg" (Die Württembergischen Sona-

ten, 1744), les sis sonates incloses en les Probe-Stücke del seu tractat (Versuch über die

wahre Art das Clavier zu spielen, 1753), les sis sonates "amb repetició alterada" (Sechs

Sonaten für Clavier mit veränderten Reprisen, 1760) i les diferents sonates contingudes

en els sis volums “Per a Experts i Amateurs” (für Kenner und Liebhaber I - VI, 1779,

1780, 1781, 1783, 1885, 1787)44. Fins fa relativament poc, Carl Philipp Emanuel Bach

ha  estat  identificat  únicament  com el  gran  instigador  de  la  “forma sonata”.  Encara

Downs, tot i sense esmentar-ho de forma directa, apel·la implícitament a aquesta idea de

Bach com “una gran fita en el camí cap a la sonata”45. Barford, d'altra banda —26 anys

abans que Downs— ens ofereix una perspectiva més completa d’aquest fet: 

“Durant molt de temps es pensava que Emanuel era l’inven-

tor virtual de la forma sonata, que Haydn (i Mozart en menor grau) va

adoptar el seu invent i el va portar al punt en que Beethoven pogués

remodelar en concordança amb els seus propis grans dissenys. Però

hauríem de tenir present una cosa d’entrada: les sonates “prussianes”,

composades en els primers anys de la seva  trajectòria, ja mostres un

alt grau de organització formal. Va esdevenir tot d’un plegat? No sug-

gereix, en canvi, que Bach no va inventar la forma sonata, que la seva

contribució distintiva radica no tant en les consideracions formals ge-

nerals sinó en el tipus de qualitat del material que ell associava amb la

sonata,  la  qual,  efectivament,  semblava haver-se establert  ja com a

convenció quan ell va començar a composar sonates.”46

musical aesthetic and the rise of the sonata principle. New York: October House, 1966. ISBN 66-
23121, CHIANTORE, Luca. Beethoven al Piano: Improvisación, composición e investigación 
sonora en sus ejercicios técnicos. Barcelona: Nortesur, 2010. ISBN 978-84-937357-6-0 i 
TARUSKIN, Richard. “The Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western 
Music, Vol. II. New York: Oxford University Press, 2005.

44 BARFORD, Philip. The Keyboard Music of C. P. E. Bach, considered in relation to his musical 
aesthetic and the rise of the sonata principle. New York: October House, 1966. ISBN 66-23121

45 DOWNS, Philip. Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: W. W. 
Norton & Company, 1992. ISBN 0-393-95191-X

46 BARFORD, Philip. The Keyboard Music of C. P. E. Bach, considered in relation to his musical 
aesthetic and the rise of the sonata principle. New York: October House



Bach era partícip d’una convenció formal (la sonata) que ja estava establerta, la

qual “no tenia més objectiu que el  d'arranjar el material” musical d'una manera més o

menys lògica. El que Bach va aportar, a l’estètica musical en general i, per tant, a la

composició de sonates, va ser justament la “consciència innovadora”, la nova actitud

que l’empfinsamer stil —del qual sí que se’l pot considerar el virtual inventor en el ter-

reny musical— i el gènere "fantasia" —del que també n’és el principal valedor— van

infondre a la música que s’estava fent a tota Europa.47

Bach  va  ser  el  principal  representant  de  l"estil  sensible"  en  l'àmbit  músical

(l'empfindsamkeit va ser originàriament un estil literari, molt de moda en el cercle cultu-

ral alemany, i en especial hamburguès, feu de la cultura anglesa en terres germàniques,

a partir de la traducció de la famosa novel·la "sentimental" de Sterne,  A sentimental

Journey Through France and Italy48), i un dels màxims referents musicals en general,

per descomptat del nord germànic però també a arreu d'Europa. El seu tractat sobre el

"verdader art de tocar els instruments de teclat" (Versuch über die wahre Art das Clavi-

er zu spielen) és, juntament amb els de Quantz49 i Leopold Mozart50, el més influent de

l'època, una autoritat  didàctica que va perdurar més enllà del canvi de segle51. El ver-

such tracta majoritàriament de qüestions tècniques (en base a les quals molts el conside-

47 La proximitat entre l'empfindsamkeit i l'estètica fantàstica és notòria. De fet, en el seu tractat Bach, 
tot i teoritzar àmpliament sobre els seus aspectes estètics, no fa cap referència explícita a l'estil 
empfindsamer (Neologisme originat a partir de la traducció a l'alemany de la novel·la d'Sterne A 
Sentimental Journey l'any 1768, la qual Bode va traduïr Yoriks Empfindsamer Reise); com afirma 
Taruskin, "el terme que ell utilitza per a referir-se a aquest llenguatge incipient, amb les seves 
indefinicions rítmiques i harmonies imprevisibles, era l'estil "fantasia"". TARUSKIN, Richard. “The 
Comic Style”. A: TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music, Vol. II. New York: 
Oxford University Press, 2005.

48 Durant la seva residència a Hamburg, Bach va manteir un estret contacte amb el mateix traductor de 
la novel·la d’Sterne, J. C. Bode, i el seu cercle intel·lectual, que incloïa personatges de renom com 
Klopstock, Lessing, o Gerstenberg. Per més informació, vegeu  RICHARDS, Annette. The Free 
Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-
521-02753-3

49 QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anleitung die Flöte traversiere zu spielen. Berlin: 1752.
50 MOZART, Leopold. Versuch einer gründlichen Violinschule. Augsburg: 1765
51 OTTENBERG, Hans-Günter. C. P. E. Bach. Oxford: Oxford University Press, 1987. ISBN 0-19-

315246-0
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ren el promotor de la tècnica pianística moderna) i de la pràctica interpretativa, sota les

quals hi ha implícita una extensa dissertació sobre les seves posicions estètiques, un ma-

nifesto de facto de l'estil fantàstic o empfindsamkeit.52 

El Verusch

La primera edició del  versuch va ser publicada l'any 1753,  i consistia de tres

capítols, sobre la digitació, la ornamentació i finalment la interpretació. En tots els tres

temes tractats, Bach estableix un vincle inequívoc entre la tècnica executiva i la inter-

pretació expressiva; des de la perspectiva estètica fantàstica, l'intèrpret és un actor inelu-

dible en la consumació de l'obra musical, i la tècnica d'execució havia d’estar totalment

supeditada al resultat interpretatiu al que es volia arribar. En altres paraules, l’execució

musical era el centre estètic, era en l’execució on s’havien de plasmar els principis estè-

tics  de  l’Empfindsamer  stil. En  el  tercer  capítol  (el  que  fa  referència  a  la

"interpretació"), a més a més, fa referència a un gènere concret, un gènere que, portant

l'empfindsamer stil al límit, reprodueix amb més exactitud els principis estètics que el

sustenten:

"És especialment en les fantasies, aquelles que expressen no

passatges prèviament memoritzats o idees plagiades, sinó [passatges]

de  verdadera  creativitat  musical[...]  que  un instrumentista  de  tecla,

més que cap altre músic, pot aconseguir l'efecte “parlat” (das Sprec-

hende),  i  la sorpresa abrupta dels canvis d’afecte. [...] Les barres de

compàs són sempre omeses en la fantasia. [...] La improvisació rapsò-

dica sembla ser particularment apropiada per a l’expressió de les emo-

cions, perquè tot tipus de mètrica regular implica necessàriament una

certa coacció.”53

52 Aquesta equiparació no és estrictament certa quant a gèneres musicals concrets, però sí en termes 
generals. Veure nota 48.

53 BACH, Carl Philipp Emanuel. Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments. Trad. W. 
Mitchell. New York: W. W. Norton & Company, 1948.
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Des de la primera edició, Bach ja expressava la seva  preferència per el gènere

fantasia com a mitjà per posar en pràctica els valors que intentava promoure amb el seu

tractat, els valors de l’empfindsamerkeit. Nou anys més tard Bach va publicar una nova

edició, amb 41 capítols més, on va fer un ampli repàs en profunditat de totes les possibi-

litats harmòniques, d’un gran ventall de diferents conceptes compositius i, per últim, va

dedicar un capítol sencer a la Freie Fantasie, on explica en detall com es construeix una

fantasia lliure i quines característiques pròpies té. 

La Fantasia lliure

Per Carl Philipp la fantasia com a gènere musical, coneguda concretament com a

“fantasia lliure”, freie Fantasie en alemany, era el millor vehicle per a posar en pràctica

la nova actitud artística. Atorgant al músic — tan si fos compositor, interpret, com im-

provisador— la màxima llibertat possible, es tractava d’una música sense mètrica, amb

enganys harmònics constants, amb la capacitat de modular, per més remota que sigui, a

qualsevol de les 24 tonalitats de l’escala cromàtica, i utilitzant la màxima variabilitat de

floritures amb notes estranyes, tant diatòniques com cromàtiques; posava a prova, en de-

finitiva, els “límits” on residia la frontera entre la llibertat expressiva i el “caos” total en

la ment de l’oient de mitjans del segle XVIII. 

La fantasia,  llavors,  no era únicament  el principi estètic  regent en la música

d'aquells anys, sinó  que era també un gènere compositiu concret, la "fantasia lliure",

capaç de capitanejar la posada en escena d'aquest principi. De les explicacions de Bach

també se'n desprèn un aspecte bàsic de les fantasies: la seva estreta relació amb la pràc-

tica improvisativa. És innegable la idoneïtat de la improvisació com a pràctica musical

per aconseguir la expressió lliure i espontània de les emocions que es buscava. Tot i ai-

xò, la idea del segle XVIII com un segle interessat en la improvisació i la creació ex-

temporània no encaixa en els esquemes convencionalment reservats per ell. 



Recentment, però, cada cop són més els estudis que remarquen tímidament la

presència d'aquesta pràctica en la vida musical de la segona  meitat del segle XVIII54.

Com es desprèn del versuch, la improvisació era una pràctica habitual en l’època, i no

només com a eina pedagògica, o com un complement en forma de preludi a les peces

del concert; la improvisació era la pròpia protagonista de l’esdeveniment musical, eren

el medi per mitja del qual el músic era capaç de exposar tota la seva genialitat expressi-

va, sense necessitat d’adaptar-se a les inevitables restriccions formals requerides en una

composició pensada per a ser venuda i tocada per un públic més ampli. Les fantasies

lliures —les fantasies escrites— són l’únic testimoni romanent d’aquelles expressions

espontànies musicals, l’única representació, juntament amb les descripcions contempo-

rànies, que ens pot evocar el que devia ser aquella pràctica improvisativa. 

Fantasies escrites o improvisades? Interpretades.

Tot i això, les fantasies lliures no només són la reproducció en paper i tinta de

les improvisacions, efímeres per naturalesa; diverses característiques pròpies de les fan-

tasies les fa estendre més enllà d’aquesta simple funció reproductora, i adquirir una enti-

tat  pròpia  com  a  composició  altament  elaborada  que,  possiblement,  només  intenta

emular l’aparença de les improvisacions. Richards ens planteja aquesta problemàtica de

manera molt eloqüent: 

“La fantasia com a gènere te un estatus ontològic ambigu: és

la improvisació “natural” espontània del geni parlant directament a les

emocions de l’oient? o és una composició arterosament construïda, dis-

senyada com a simulacre d’aquesta expressió immediata, requerint tot

l’art  possible  en  el  seu  aparent  rebuig  a  les  regles  compositives

usuals? [...]

54 Veure nota 44. També OTTENBERG, Hans-Günter. C. P. E. Bach. Oxford: Oxford University Press,
1987. ISBN 0-19-315246-0
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Situada  ambiguament entre  improvisació  i  composició,  la

fantasia s’escapa de les restriccions de la notació musical, eludint una

òbvia conformitat amb la forma musical, amenaçant la il·lusió i false-

dat associades amb la execució evanescent i virtuosística. La improvi-

sació és un objecte d’estudi inherentment problemàtic per l’historia-

dor: efímera per excel·lència, depèn d’un text no preexistent, i deixa

poc rastre del que poder-ne obtenir una recreació. Fantasies composa-

des, i potser fins hi tot improvisacions, podien en ocasions arribar a

ser totalment “lliures”, però més aviat eren articulades en base a con-

frontació subtil amb altres gèneres més “formals”, especialment la so-

nata i el rondó. [...]

Tant en la versió improvisada com la composada, però espe-

cialment en aquesta última, com la segona lectura d’una història fan-

tàstica, la fantasia arrossega amb ella una tendència a la meta-fantasia

en el curs de la qual ens adonem dels mètodes de lo fantàstic en comp-

tes de caure en el seu encanteri”55

La fantasia com a composició és una obra que, a simple vista, pot semblar exa-

geradament capritxosa i impulsiva, però una anàlisi més detallada permet descobrir una

organització interna meticulosament elaborada: Tal i com explica el mateix Carl Philipp

en el seu tractat56, l'essència de les fantasies lliures és la cerca de modulacions el més es-

tranyes i estrafolàries possible, sempre i quan mantinguessin en tot moment la coherèn-

cia gramàtica que les diferencia del que seria una cacofonia aleatòria. Schenker mateix,

en un estudi sobre "l'Art de la Improvisació", dedica una efusiva anàlisi a l’estil creatiu

de Bach: "Podem observar  com Bach insisteix en el  més precís ordre [...],  i  amaga

aquest ordre sota la disfressa de desordre únicament per la raó de ser de la fantasia lliu-

re; és precisament això el que constitueix lo inimitable del seu art"57. Schenker fa refe-

rència a l'esquetx que fa Bach en el seu tractat, on mostra l'estructura harmònica despu-

llada d'una petita fantasia (figura 1), explica totes les modulacions que hi succeeixen i

55 RICHARDS, Annette. The Free Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. ISBN 978-0-521-02753-3

56 BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Facsímil. 
Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1992. ISBN 978-3-7651-0179-3 

57 KALIB, Sylvan. Thirteen Essays from the Three Yearbooks “Das Meisterwerk in der Heinrich 
Schenker: An Annotated Translation. 3 vol. Tesi doctoral, Northwestern University, 1973.
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els recursos que utilitza per aconseguir els enganys harmònics58, com les el·lipsis i les

enharmonies, i tot seguit explica, un per un, tots els recursos possibles per tal d'amagar

aquesta estructura sòlida darrera una embrolla d'arpegis volàtils i cromatismes sorpre-

nents, mostrant la realització final de l’esquetx inicial (figura 2). 

58 BACH, Carl Philipp Emanuel. Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments. Trad. W. 
Mitchell. New York: W. W. Norton & Company, 1948.

Figura 1: Esquetx de fantasia lliure. 



Bach mateix, en el començament de l'esmentat capítol, defineix la fantasia com

una peça "sense mètrica, que es mou cap a més tonalitats del que es habitual en altres

peces, que són composades o improvisades amb mètrica"59. No ens aclareix si les fanta-

sies són obres necessàriament improvisades, essent les versions en paper únicament per

ús exemplificatiu, o si aquestes tenen també una validesa com a obres per se. El que sí

ens deixa clar, és que, a criteri seu, de les dues habilitats musicals la d’improvisar és la

més excelsa, la que compren en tota la seva globalitat l’art compositiu. “Aquestes últi-

mes [les obres improvisades] requereixen un coneixement exhaustiu en la composició,

59 Ídem.
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mentre que les primeres [les obres composades] requereixen únicament una comprensió

minuciosa  de  l’harmonia  i  certa  familiaritat  amb algunes  normes  de  construcció.”60

Bach prossegueix amb l’afirmació de que, si bé és possible arribar a tenir èxit estudiant

composició sense tenir cap noció d’improvisació, a aquell experimentat en l’art impro-

visatiu “li pot ser fàcilment assegurat un bon futur en la composició”. 

Tant si són escrites com improvisades al moment, però, tot sembla indicar que

existeix un treball previ d'estructuració del "trajecte" per on transcorrerà la fantasia, una

preparació que l'habilitat del músic s'encarregarà d'ocultar, per tal de generar en l'oient

la creença de que està davant d'un acte únic i sobrenatural, arrebatador, fruit d'un geni

en ple estat d'inspiració; de la mateixa manera que el viatjant del jardí anglès es deixa

sorprendre per la grandiositat i estupefacció que li provoquen les vistes que se li obren a

cada trencant, oblidant deliberadament que són únicament un muntatge d'un hàbil arqui-

tecte. Bach no fa referència l'estatus de la fantasia escrita; no li interessa, perquè l'objec-

te artístic és l'execució de la fantasia, el resultat que finalment arriba a l'oient. Tant si la

preparació és escrita o pensada, el resultat podrà ser vàlid si el músic aconsegueix recre-

ar el seu objectiu, tot i que en  l'execució de la versió escrita és més fàcil caure en la

mera reproducció, que es vegi l'entremat ocult que aguanta tota la fantasia. Si la obra es-

tava prèviament escrita, era de vital importància que l'interpret la recreés "sentint en tot

moment aquells afectes que espera fer sentir als seus oients, com si fossin els seus pro-

pis sentiments"61. L'objecte d'estudi no eren les obres en sí; era la seva recreació musical

i l'efecte que generaven en aquell qui escoltava. I en aquest medi estètic, la fantasia, i

l'estètica fantàstica en general, estaven a l'ordre del dia.

60 Ídem.
61 Ídem.
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Conclusions

La fantasia no és només un gènere musical. És una actitud estètica, present en

pràcticament tota la història de la música, en tots els seus àmbits. Amb ella esta associa-

da intrínsecament la pràctica improvisativa, la qual és indubtablement una part essencial

de la realitat musical. Tanmateix, és una de les particularitats musicals més complexes

d’investigar; degut a la seva volatilitat i la subjecció de la seva existència a la temporali-

tat de la seva execució la fa particularment susceptible d’esser subestimada i arracona-

da. 

El segle XVIII ha estat convencionalment associat amb una concepció estètica

que no fa justícia a la complexa realitat. l’enfocament analític formal és legítim en ell

mateix, però ha resultat ser un sedàs excessivament restrictiu, una eina molt poc adient

per a plasmar tota la diversitat i la vitalitat imperants en aquells transcendents anys. El

prisma formal, una concepció ontològica de la obra artística centrada exclusivament en

el romanent en paper, i la necessitat de justificar l’ideari immediatament posterior van

portar a la fantasia lliure, Carl Philipp Emanuel Bach i, en general, a una gran part de la

realitat estètica de mitjans de segle XVIII al més complet oblit. Un petit estudi de la fan-

tasia lliure i la seva ubicació extra-musical ens descobreix ràpidament un mon cultural

molt més divers, complexe i interessant del que convencionalment s’atribueix a la músi-

ca del segle XVIII. 

La fantasia lliure continua sent una empresa difícil a oïda moderna. Els nostres

estímuls estan massa desvinculats d’aquells preceptes estètics que van portar-la a ser

considerada un dels gèneres musicals més excels. Tanmateix, la seva realitat és si més



no fascinant, i ens obre la porta a comprendre una mica més el complex entremat cultu-

ral que aflora amb la Il·lustració i es consuma en la revolució francesa i l’establiment

del nou règim polític i social. 
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