
PROJECTE FINAL

El  concert  simfònic  com  a  model  de  recepció  de  la

música clàssica: assaig d'una crítica.

Estudiant: Gerard Ramos Pardo

Àmbit: Teoria, Composició i Direcció

Director: Rolf Bäcker

Curs: 2014/2015





Índex de continguts
Pròleg.....................................................................................................................................3

Introducció..............................................................................................................................4

Metodologia............................................................................................................................6

Anàlisi de resultats de les enquestes....................................................................................8

Pensar en el concert, pensar en la música..........................................................................16

Música com a text o música com a so.................................................................................17

El concert com a context de comunicació...........................................................................20

La interpretació encarnada de la música.............................................................................22

 Significació i sentit......................................................................................................23

 Empatia.......................................................................................................................24

Conclusions..........................................................................................................................26

Referències..........................................................................................................................27

Annexos...............................................................................................................................30

2



Pròleg

El concert és l'acte públic per excel·lència dels músics i la música. Com a reunió social, té

unes formes de participació determinades associades a una tradició musical concreta. El

concert  simfònic  i,  per  extensió,  el  concert  de  música  clàssica,  és  l'objecte  d'estudi

d'aquest  treball.  Una  de  les  característiques  d'aquest  model  de  concert  és  el  mode

d'escolta del públic, silenciós, corol·lari de la centralitat absoluta de la música en aquest

tipus  d'acte.  Com  a  públic  habitual  de  concerts,  he  experimentat  l'acumulació

d'experiències no satisfactòries en moltes d'aquestes audicions, les quals, com a músic,

m'han neguitejat. Aquestes experiències, que podrien sintetitzar-se en una sensació de

desencís per la  indiferència i  fins i  tot  l'avorriment  experimentats durant l'audició,  han

estimulat tot un seguit de reflexions sobre la música en si i especialment sobre el seu

format  de  presentació.  La  motivació  per  escriure  aquest  treball  neix  de  la  necessitat

d'entendre el següent problema: un músic confia habitualment d'una manera més o menys

ingènua en les bondats de l'art que pràctica, entre d'altres coses, perquè basa la seva

creença  en  un  gust  construït  de  manera  vivencial,  en  una  experiència  profunda.  La

dicotomia tan forta  que pot  existir  entre l'experiència immensament satisfactòria  de la

música i la indiferència que de vegades pot provocar alguna de les seves presentacions

públiques és una motivació pel dubte, per la pregunta i per l'estudi del concert com a

context i la seva relació amb la música. 
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Introducció

El concert simfònic, una litúrgia estranya:

L'actual tradició concertística de la música culta occidental, que tendeix generalment a

unificar el format de presentació de tota la varietat dels seus gèneres, té la seva gènesi en

la consolidació del concert simfònic a mitjan segle XIX.  L'extensió de les idees de Kant,

Moritz  i  Schiller  sobre l'autonomia de l'objecte artístic,  que s'oposaven a la concepció

il·lustrada de l'art utilitari, van permetre un ascens d'estatus de la música instrumental a

'art  superior',  en  tant  que  la  seva  naturalesa  no-representativa  va  passar  de  ser  un

problema  a  ser-ne  el  major  mèrit.  L'associació  d'una  classe  mitjana  en  augment

progressivament  instruïda  per  valorar  la  música  segons  aquests  nous  paràmetres  va

suposar el principi de la creixent definició de la superioritat de la música autònoma  en

detriment  de  la  suposada  frivolitat  de  la  música  creada  per  a  l'entreteniment,  de

Beethoven en detriment de Rossini (Pederson, 1994:89). La idea d'autonomia, lluny de

ser  una  percepció  purament  estètica,  facilitava  el  marc  social  per  a  les  bases  de

construcció  de  les  noves  institucions  artístiques  burgeses  (Bürger,1992:10).  Aquesta

burgesia, un grup benestant que constituïa una segona aristocràcia en termes de gust i

aspiració cultural (Weber, 1975: 8), va anar prenent el control de la vida musical pública i

va fer del concert la “manifestació musical del seu esperit” (Dahlhaus, 1989 :49). Així, la

influència que l'aristocràcia encara mantenia sobre la  vida musical  i  la orientació dels

gustos va anar perdent terreny davant l'allau d'activitat de les estructures burgeses, sent-

ne  la  premsa  una  de  les  més  representatives,  la  qual,  a  més  de  ser  un  instrument

publicitari va convertir-se en un dels principals portadors del cànon d'obres que poc a poc

s'estava establint a través de la crítica musical, de la mà de personatges tan influents com

A.B.Marx (Pederson,1994 :87-107). Mentre que en l'òpera els espais reservats per a cada

classe evidenciaven de manera manifesta les diferències entre l'aristocràcia i la burgesia,

en l'espai del concert les distincions quedaven totalment aigualides (Dalhaus, 1989 :43)

Els  nous  espais  dissenyats  per  a  sentir  la  música  simfònica,  els  auditoris,  tenien  un

disseny estratègic.  Amb la  nova disposició,  una major  part  del  públic  seia  de  cara  a

l'orquestra. Això traslladava les relacions socials fora de la sala i per tant, definia una nova

manera d'escoltar la música, més atenta i silenciosa, inèdita fins aleshores, que a la seva

vegada permetia al  llenguatge simfònic el  desenvolupament d'un discurs musical cada
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vegada més complex (Chanan, 1994:157). Aquests esdeveniments, per la seva naturalesa

de reunió social, promovien la fixació del cànon i van ser el vehicle de la seva ossificació.

Conceptes com l'elevació del compositor a la categoria de geni, la bellesa universal de les

obres, o el respecte pels textos van elevar el concert a la categoria de ritual, amb el seu

correlatiu increment de “serietat estètica, a la vegada que els seus espais dedicats, molts

dels quals tenien façanes que recordaven a temples grecs, van esdevenir santuaris per

l'apreciació silenciosa de conegudes obres mestres” (Small, 1987: 357). Fou pel voltant de

l'any 1870 que es va cristalitzar un repertori exemplar que, a nivell internacional, es va

convertir en el centre de la interpretació i l'educació musical durant els propers cent anys

(Weber, 1999: 341). En paraules de Levine “en les primeres dècades d'aquest segle [vint]

els canvis que havien començat o guanyat velocitat en l'últim terç del segle dinou es van

instituir:  les  obres  mestres  dels  compositors  clàssics  s'havien  d'interpretar  en  la  seva

integritat  per  músics  eminentment  preparats  en  programes  lliures  de  la  contaminació

d'obres o gèneres menors, lliures de la interferència del públic o l'intèrpret, lliure de les

distraccions mundanes; els públics havien d'acostar-se als mestres i les seves obres amb

el  degut  respecte  i  seriositat,  perquè  l'avaluació  estètica  i  espiritual,  i  no  el  simple

entreteniment, n'era l'objectiu.” (Levine, 1988: 146).

La continuïtat d'aquest discurs al llarg del segle XX va ser vehiculada sobretot per mitjà de

les  institucions  musicals  (amb  o  sense  finançament  públic),  tant  sales  de  concert  i

orquestres com els centres d'ensenyament musical per excel·lència - els conservatoris-  i

també  per  altres  mitjans  de  gran  difusió  com  les  ràdios  i  televisions  púbiques,  la

retransmissió de la música clàssica en les quals volia ser una eina per elevar el gust de la

població  (Butsch,  2000 i  Carpenter,  1996;  citats  a  Kolb,  2001:  5  i  6).  Estudis  recents

mostren que, en l'actualitat, existeix encara una percepció general del concert de música

clàssica com una activitat per a l'elit (Kolb, 2001: 2-6).

La pregunta central d'aquest estudi és: fins a quin punt o de quina manera el concert com

a format portador de la música clàssica afecta la seva recepció? 
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Metodologia

Per tal d'obtenir una base en forma de dades comptables que complementés la literatura

especialitzada  disponible  i  permetés  la  creació  d'un  marc  empíric  sobre  el  qual  es

poguessin  formular  altres  postulats  teòrics,  es  van  realitzar  una  sèrie  d'enquestes  a

públics i  músics i  es va entrevistar el  director d'un important equipament cultural.  Per

obtenir una mostra prou representativa, es van dur a terme les enquestes en diferents

punts del territori i amb diferents models de públic i d'agrupacions. Totes les accions es

van dur a terme entre març i maig del 2015. La primera mostra es va prendre amb el

públic de l'Auditori Enric Granados de Lleida i l'orquestra Julià Carbonell, en un concert en

el programa del qual figuraven, en la primera part, l'obertura de La Clemenza di Tito  de

Mozart i  el concert per viola i clarinet de Max Bruch; i, en la segona part, els  Quadres

d'una exposició de Mussorgsky. La segona mostra va tenir com a subjectes el públic del

Teatre Tarragona de Tarragona i l'orquestra Camera Musicae, en un concert monogràfic

de Brahms on es va poder sentir, en la primera part, el doble concert i, en la segona part,

la Serenata núm. 1. Finalment,  es va prendre una tercera mostra amb els músics de

l'OBC durant els últims assajos d'un programa que incloïa el triple concert de Beethoven,

una obra d'encàrrec d'Amargós i la Simfonia núm.2 de Nielsen.

Les enquestes eren diferents per a públic i músics però els dos models compartien, per

una banda, l'estructura i el format i, per altra banda, algunes de les preguntes. 

El primer apartat de l'enquesta era una taula amb 6 parells d'afirmacions que expressaven

idees contràries.  Cada parell  estava situat  en  una filera,  una de les  afirmacions a  la

primera columna i l'afirmació contrària a la tercera columna. A la columna del mig, hi havia

una filera de cinc caselles en horitzontal, l'extrem esquerre de la qual significava el total

acord amb l'afirmació de la primera columna i l'extrem dret de la qual volia dir el total

acord amb l'afirmació de la tercera columna. Els enquestats havien de marcar, per cada

parell d'afirmacions, una de les cinc caselles, segons la proximitat de la seva opinió amb

una opció o l'altra. La gradació en cinc caselles permetia no només situar-se o bé en un

extrem o bé al mig de les opcions, sinó disposar de la possibilitat de perfilar l'opinió amb

una segona i quarta caselles. 
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Les preguntes de la 2 a la 8 en el cas del model del públic i de la 2 a la 5 en el cas del

model de l'orquestra tenien una orientació més quantitativa, i tenien el propòsit, per una

banda, d'aportar dades factuals i, per altra banda, de suggerir noves hipòtesis segons si

els resultats d'alguna d'elles podia relacionar-se amb els de les altres o amb el d'alguna

de les parelles de l'apartat 1. 

Finalment, la pregunta 9 en el model del públic i 6 en el model d'orquestra constituïen un

tercer apartat que requeria que els enquestats manifestessin la seva opinió explícitament,

per mitjà de la redacció, sobre el format del concert.
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Anàlisi de resultats de les enquestes

En l'enquesta de públic, les9 preguntes 1.1 i 1.2 i 1.3 del primer apartat tenien l'objectiu de

conèixer  l'opinió  de  la  gent  sobre  l'accessibilitat  de  la  música  clàssica  de  diferents

maneres.

TAULA 1. Resultats dels  públics en 1.1, 1.2 i 1.3 en %

Base: Lleida, 50 participants; Tarragona, 63 participants.

El primer d'aquests parells d'afirmacions,  expressat  de la següent  manera:  “la música

'clàssica' es pot gaudir sense cap coneixement previ – el gaudi de la música 'clàssica'

requereix una gran quantitat de coneixements previs”, volia fer emergir la percepció de la

música  clàssica  com  un  conjunt  de  repertori  que  pot  gaudir-se  des  de  l'audició  no

informada,  atenent  només  a  un  criteri  estètic  de  l'escolta;  o  bé  com  una  tradició

encriptada,  de difícil  accés,  que requereix necessàriament una educació prèvia o una

formació per a poder-ne gaudir. En aquest punt, un 66% del públic de Lleida va situar-se

totalment d'acord amb la primera afirmació i un 22% al bell mig de les dues afirmacions.

En el cas de Tarragona, el pic de l'extrem esquerre no era tan alt, representava el 50%

dels enquestats, i anava seguit de la segona casella amb un 32%. Observi's en tot cas

que la tendència se situa molt clarament cap a l'extrem esquerre, com es pot observar en

la suma total de les dues enquestes, i que l'extrem dret resta totalment buit. 

El parell d'afirmacions 1.2 “la música 'clàssica' és accessible per a tothom – la música

'clàssica' és molt  elitista” podia llegir-se de manera molt  semblant a l'1.1, en tant que

ambdós es referien clarament a l'accessibilitat de la música clàssica. Cal observar que,
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expressament, les afirmacions de l'1.2 estaven formulades de manera enganyosa, perquè

atribuïen  les  qualitats  d'accessible  i  elitista  a  la  música  en  si  mateixa,  i  no  a  les

institucions, esdeveniments, o grups socials que en són portadors per no aixecar sospites

ideològiques.  La  formulació  de  l'un  i  de  l'altre,  però,  denotava  una  clara  diferència

epistemològica entre els dos. El primer es referia a una accessibilitat de codi, estètica,

cognitiva; el segon, a una accessibilitat social, que s'entenia per l'aparició de les paraules

“accessible”  i  “elitista”  i  per  diferenciació  amb el  primer.  El  fet  és que l'accessibilitat  i

l'elitisme  podrien  referir-se  exclusivament  als  coneixements,  però  la  diferència  de  les

respostes entre la primera i la segona pregunta fan emergir la lectura social d'aquesta

última per part dels enquestats. D'aquesta manera, el resultat del percentatge canvia prou

substancialment  i  la  primera  columna perd  volum,  que  es  desplaça cap  a  la  segona

columna en el cas de Lleida i molt clarament cap a la tercera en el cas de Tarragona. En

realitat,  no  hi  ha  un  canvi  radical  de  tendència,  però  si  un  notable  increment  de  la

percepció d'exclusivitat de la música clàssica en termes socials. 

La pregunta 1.3 tenia per objectiu detectar  la  percepció d'accessibilitat  econòmica als

concerts de música clàssica. En aquest punt la distribució de les opinions tenia el pic en la

casella central, amb tendències, però, diferents a Lleida i Tarragona. En el primer cas,

amb un balanç que clarament inclinat cap a l'esquerra i, en el segon cas, amb un equilibri

molt lleugerament inclinat cap al mateix costat. Una resposta que resumiria la suma dels

dos gràfics seria: els preus són bastant adequats i assequibles. Cal assenyalar, com a

dada factual, que els concerts triats tenien un preu de 15€ i 12€ respectivament. El públic

enquestat va resultar ser un públic extensament assidu, fins un 37% a Lleida i un 55% a

Tarragona afirmaven anar més de 10 cops a l'any a concerts. Pel que fa a la interpretació

de les dades, per manca d'informació, no pot traçar-se una referència del que aquest

mateix públic considerava car o barat, ni tampoc fins a quin punt tenien en compte el preu

objectivament reduït dels concerts escollits a l'hora de contestar a la pregunta. Observi's,

finalment,  la  carència  de  relació  entre  la  percepció  d'accessibilitat  econòmica  (1.3)  i

d'exclusivitat social (1.2).

La  pregunta  1.4  feia  referència  a  la  percepció  positiva  o  negativa  del  protocol  dels

concerts en termes de comoditat amb les pautes de vestuari,  de silenci, de contenció

d'aplaudiments o no entre obres,  autors  o moviments,  etc.  Identificar  la  conformitat  o

disconformitat tant del públic com dels músics amb algunes de les formes de participació
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més característiques dels concerts era un dels objectius essencials de les enquestes. Per

això aquesta pregunta es trobava en ambdós models. 

TAULA 2. Resultats de la suma de públics i la suma d'orquestres en 1.4 i
1.5 en %

      Base: Públic, 113 participants; Orquestres, 116 participants.

La suma de resultats de públic mostrava una tendència que s'estenia des de la casella

central cap a l'extrem esquerre “el protocol (vestuari, contenció d'aplaudiments...) és part

indispensable de l'encant dels concert”, amb el pic en la segona casella. Només un 9%

del total se situava entre la quarta i cinquena caselles, cap a l'extrem dret “el protocol

(vestuari, contenció d'aplaudiments...) exerceix una pressió negativa sobre el públic”. La

suma  de  resultats  de  les  orquestres,  en  canvi,  mostrava  un  panorama  diferent.  La

columna central creixia i el volum del costat esquerre es desplaçava significativament cap

al dret,  passant el  percentatge crític amb el protocol d'un 9% a un 23%. Els resultats

d'aquestes sumes, per tant, apuntarien en la direcció que en general, els músics tenen

una postura més crítica pel que fa al protocol dels concerts que el públic, que no el percep

com un element molest. Però, en detriment de la qualitat objectiva dels resultats d'aquesta

pregunta pel que fa al públic caldria reconèixer que és un problema estructural d'aquesta

enquesta el fet de fer-la només a persones que, si més no, estan prou contentes amb el

format del concert com per comprar-ne les entrades.

Per altra banda, cal aclarir que els resultats de les orquestres per separat van ser força

dispars. El mostreig pres de l'OBC, tot i constar només de 23 enquestes, mostrava en

proporció  uns  resultats  pràcticament  idèntics  al  mostreig  de  públic  de  Tarragona  i

s'allunyava, per tant, de les mostres de la Julià Carbonell i la Camera Musicae. Caldria

realitzar més accions per tal de buscar una relació entre perfil d'orquestra i resultats. 
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El parell d'afirmacions 1.5 “el concert simfònic és una oferta d'entreteniment com una altra

– el concert simfònic és un bé cultural essencial que va molt més enllà de l'entreteniment”,

que formava part també dels dos models d'enquesta, anava dirigit a esbrinar la percepció

de la funció i el grau d'importància del concert simfònic en la societat. Les enquestes del

públic mostraven una tendència al costat dret, tot i mostrar també una certa representació

de les tres primeres caselles. Això es traduiria en dues maneres d'entendre el concert

segons les funcions de la música proposades per Alan Merriam (Merriam 2001: 276). La

manera majoritària  correspondria  a una concepció conforme, conscient  històricament i

culturalment del pes del concert simfònic en la cultura europea; la segona, més minoritària

correspondria  a  una  concepció  o  bé  crítica  o  bé  no  informada  i,  per  tant,  orientada

únicament  pel  criteri  de  l'entreteniment  i  el  gaudi.  En  la  suma de  les  respostes  dels

músics,  s'aprecia un pic molt més alt de l'extrem dret i una important disminució de les

altres opcions. 

En la segona i  tercera mostra d'enquestes es va afegir una última pregunta al  primer

apartat. La seva anàlisi, per la seva centralitat en l'estudi, es presenta més endavant en

l'apartat “Música com a text o música com a so”.

Pel que fa a la descripció del concert per part del públic, els dos auditoris enquestats van

marcar els adjectius emocionant, seguit d'entretingut i intens com els més adients. El 94%

de mitja dels enquestats van respondre, a més, que el concert havia complert totes les

seves  expectatives.Una  altra  dada  observable  que  podria  passar  desapercebuda  per

causa de la seva regularitat és el fet que el percentatge més gran d'enquestats havien

vingut en grup, és a dir, amb un mínim de tres persones, al concert. Aquesta tendència tan

assenyalada no deixa de recordar-nos l'element social del concert.

Pel que fa a l'actitud de l'orquestra, és interessant veure el canvi de tendència entre les

respostes dels músics pel que fa a la percepció de la seva actitud i les respostes del

públic. Mentre que el públic es divideix pràcticament en dues meitats entre els adjectius

formal i propera pel que fa a la percepció de l'actitud dels músics, i només un enquestat

percebia l'actitud com a distant i un altre com a indiferent, en les respostes dels músics hi

havia més tendència en l'autopercepció de l'orquestra com indiferent o distant davant del

públic.
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TAULA 3. Resultats de la suma de les orquestres en 1.1, 1.2 i 1.3 en %

    Base: 116 participants.

En quant a l'enquesta dels músics, al primer parell d'afirmacions (1.1) del primer apartat

se'ls preguntava fins a quin punt tenien una percepció artística de la seva feina, o si, més

aviat, en tenien una percepció rutinària o mecànica. El 84% del total d'enquestats va situar

les  seves  respostes  entre  les  dues  caselles  més  properes  a  l'afirmació  “ser  músic

d'orquestra és una feina privilegiada i de gran valor artístic”. 

Les preguntes 1.2 i  1.3 feien referència a la percepció del públic pels membres de la

orquestra.  La  pregunta  1.2  anava dirigida  a  conèixer  fins  a  quin  punt  cadascun  dels

músics  tenien  un  compromís  individual  amb  el  públic  o  entenien  el  seu  rol  de

comunicadors d'una manera més diluïda en el  col·lectiu i  especialment encarnat en la

figura del director. En aquest cas les respostes eren molt més variades. Un 5% del total

dels enquestats van respondre que “el director assumeix el compromís amb el públic per

tot  el  col·lectiu  de  l'orquestra”,  mentre  que  un 39% va  contestar  que  “cadascun  dels

músics d'una orquestra té un compromís individual amb el públic”. El segon pic se situava

en la casella central, amb un 29% dels enquestats. 

La 1.3 feia referència al fet de pensar o no que les actituds, accions i reaccions individuals

de cada músic en relació a la música poden crear una empatia en el públic o no. En

aquest punt, la opció central va ser la més popular.

Sobre els hàbits d'assistència a concerts dels membres de la orquestra, es pot detectar

que  gairebé  un  terç  dels  enquestats  afirmen  assistir  a  concerts  molt  sovint,  fet  que

contrastaria amb la percepció generalitzada que els músics no assisteixen a concerts. Pel
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que a les preferències, s'observa que l'opció guanyadora és la música simfònica, i que

l'opció menys valorada és la música vocal. El jazz i el pop/rock queden empatats, havent-

hi, però, una evident segregació segons l'edat. Dels 30 anys cap amunt la tendència és

cap al jazz, mentre que dels 30 cap avall hi ha una clara tendència cap al pop i el rock.

Observi's  que  el  recital  és  una  opció  minoritària  en  comparació  amb  les  altres.  Les

conclusions que se'n poden extreure són diverses. Que el recital estigui per sota de la

música simfònica, la música de cambra, la música antiga i el jazz i el pop/rock apunta que,

en general, no hi  ha un interès particular per sentir  solistes concrets entre els músics

professionals. Es prefereixen els conjunts i es prefereix la música “clàssica” per damunt

de gèneres més populars o alternatius. La música vocal, a més, s'erigeix com el gènere

més marginal, en formar part dels gustos d'una petita minoria.

La tercera pregunta demanava als músics quin era el seu major compromís durant un

concert,  el  compromís  amb  el  públic  o  el  compromís  amb  la  música.  Els  resultats

buscaven conèixer la centralitat o marginalitat del públic en la percepció del concert per

part dels músics. En la primera versió de l'enquesta, que correspon a la mostra presa de

l'orquestra Julià Carbonell a Lleida, hi havia dos respostes possibles: el públic o la música.

41 músics van respondre que, en un concert, el seu màxim compromís era amb la música,

mentre que només 9 van triar el públic com a resposta. Un tercer grup de 10 músics va

prendre la iniciativa de marcar ambdues opcions. Tot i tenir en compte la suma d'aquest

últim grup amb el que va marcar la opció 'públic', el resultat segueix sent una majoria

aclaparadora  dels  que  van  marcar  'compromís  amb  la  música'.  En  les  enquestes

realitzades posteriorment a l'OBC i la Camera Musicae va incorporar-se la tercera opció,

que va resultar majoritària en ambdós casos. Però, entre els músics que van marcar la

primera o la segona opció va continuar havent-hi una gran desproporció en detriment de

l'opció 'públic'.  “Obligació contreta per  una promesa,  una paraula donada,  un benefici

acceptat, etc.” és l'accepció de la paraula compromís que s'adiu a aquest context i que

proposa el diccionari en línia de l'Enciclopèdia Catalana (Bort, Gil i Robert, consulta 2015).

Compromís equival  a acord,  i  implica que existeix una “decisió  mútuament acceptada

entre les parts interessades”, implica que hi ha una expectativa de compliment, que pot

esdevenir-se o no.  En un concert  públic,  el  pacte que uneix l'auditori  i  els músics és

essencial, l'assistència dels uns i l'actuació dels altres són les úniques premisses de l'acte.

El fet que l'opció 'públic' tingui menys defensors que l'opció 'música' té a veure en gran
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part amb una concepció del concert encara centrada en el discurs i la idea de l'autonomia

de  l'art,  poc  atenta  a  la  seva  funció  i  al  seu  caràcter  social.  La  mateixa  idea  de

l'autonomia, de l'art pour l'art, convida a la marginalitat del públic, i a l'oblit del fet que són

els espectadors qui fan possible que es pugui parlar de la reproducció en comunitat del

text musical, que tan central és una cosa com l'altra. Si s'accepta això, aleshores sempre

cal que hi hagi un compromís amb el públic. Per altra banda, afirmar un compromís únic

amb el públic podria entendre's com una visió materialista de la música i el concert, en la

qual la música només és un producte i l'objectiu és la satisfacció del client. El fet és que

l'apartat de l'enquesta no pretenia posar de relleu postures tan extremes que, per altra

banda, no podrien emergir de manera explícita per mitjà de les respostes de l'enquesta, si

no que més aviat volia fer notar una tendència general de les formacions simfòniques pel

que fa al públic, un perfil. Cal apuntar també, per tal d'aclarir qualsevol biaix de confusió,

que la qualitat  i  la intensitat  de la interpretació no es relacionen necessàriament amb

aquesta  lectura  del  terme compromís.  Fer  la  música  tan  ben feta  com sigui  possible

segons els criteris i les possibilitats de cada agrupació formaria part de les aspiracions i

conviccions del músic, de la seva feina i de la seva ètica professional, però no pas d'un

compromís amb la música el qual, si acceptem literalment l'accepció del terme proposada

anteriorment, és impossible de contraure.

L'apartat 4 no volia proporcionar dades significatives per si mateixa, només volia ser un

indicador en relació amb altres apartats de l'enquesta. L'objectiu era esbrinar si hi havia

cap relació en la manera com els músics implicaven o no els seus coneguts en la música i

si això afectava a la manera com ells pensen en el públic i en el concert.

La pregunta 5 tenia per objectiu conèixer l'actitud amb què els músics es percebien a ells

mateixos com a conjunt i  al director envers el públic. El que podia emergir de manera

indirecta en l'apartat 3 es preguntava aquí de manera directa. El més suggerent de les

respostes fou la comparació amb les respostes del públic. Mentre que només 5 d'un total

de  114  enquestats  en  el  públic  van  percebre  l'actitud  dels  músics  com  a  distant  o

indiferent, fins a 15 dels 116 músics sentia l'actitud del conjunt d'aquesta manera, és a dir,

un nombre gairebé tres vegades més gran. Aquest biaix en el resultat, similar al del sector

crític amb el protocol entre músics i públic, podria suggerir, per una banda, que els propis

músics tenen actituds més crítiques amb el concert i els seus protocols que el públic i, per

altra banda, que el públic de la música clàssica tendeix a la conformitat amb els rituals
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establerts. Estudis recents indiquen, però, que el format actual del concert clàssic, també

pel que fa a l'actitud dels músics a l'escenari, no és atractiu per als no-iniciats ni tampoc

per al públic jove (Kolb, 2001: 20 i 22). Una reforma estructural en el plantejament del

concert,  sense  tenir  una  base  materialista,  hauria  d'obrir  les  portes  als  nous  públics,

hauria de tenir en compte les expectatives i necessitats dels auditoris potencials.

Tal com s'indicava en la metodologia, els apartats centrals de l'enquesta tenien l'objectiu

de  complementar  els  resultats  del  primer  apartat  i  de  veure  si  s'establien  relacions

suggeridors  entre  alguns dels  paràmetres.  De les  mostres  del  públic,  no  s'han pogut

extreure relacions directes entre paràmetres com la formació musical, la familiaritat amb el

repertori o la coneixença d'algun dels membres de l'orquestra i el grau de satisfacció del

concert o alguna de les preguntes de l'apartat 1. Això es deu a la petitesa de les mostres i

la seva correlativa insuficiència per establir relacions complexes. En l'enquesta de Lleida,

la relació de persones sense formació musical o amb formació bàsica que van inclinar-se

cap a l'opció “La música 'clàssica' es pot gaudir sense coneixement previ” en comparació

amb les que van tendir a “El gaudi de la música 'clàssica' requereix una gran quantitat de

coneixements previs era de 11 a 3, mentre que la mateixa relació en les persones amb

formació musical avançada s'estrenyia fins a 6 a 5. Aquesta relació no va poder confirmar-

se amb les dades de Tarragona i no va poder investigar-se amb més profunditat per la

manca de mostres. És per això que ni aquesta ni d'altres connexions s'han inclòs en el

cos de l'apartat d'anàlisi. 
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Pensar en el concert, pensar en la música

Un aspecte que sovint no es té prou en compte a l'hora de definir el format d'un concert és

la  manera o el  nivell  d'escolta  que la  música exigeix.  Els  auditoris  moderns,  de gran

capacitat  i  on s'hi  programa tot tipus de música, són espais dissenyats per sentir  una

música  molt  concreta  i  d'una  manera  molt  concreta.  L'auditori  és  la  seu  dels  grans

discursos i dels més voluminosos, de la música que vol exigir una atenció continuada per

part del públic. Pensar avui en dia que aquest format escau a tota la música que s'acull

sota l'etiqueta de clàssica és perpetuar el reduccionisme i la imprecisió que la mateixa

etiqueta representa. El fet d'englobar tradicionalment el conjunt d'obres catalogades com

a canòniques no només sota la mateixa etiqueta sinó també sota el  mateix format de

presentació  va  comportar  la  total  omissió  de  la  funció  social  que algunes  d'aquestes

músiques havien representat, fet que marca un abans i un després en la història de la

música culta occidental (Zaslaw, 1989).

Per  il·lustrar  el  discurs  amb algun cas concret,  pensem,  per  exemple,  en  un concert

monogràfic de Vivaldi amb alguns dels seus concerts per diversos instruments. Que un

concert d'aquestes característiques es pugui presentar en una sala de dimensions més

reduïdes (100-300 persones) amb taules, cadires i fins i tot un servei de bar a la platea

amb els músics tocant damunt d'un entarimat ben a prop del públic, està més a prop de

tornar aquesta música a la seva funció original que no pas de transgredir cap principi. 

Pensem, en canvi, en una simfonia de Brahms o Bruckner. La transgressió del format

concert  per  aquestes  músiques no pot  tenir  un recorregut  massa llarg.  Podem portar

Brahms a altres recintes, podem apropar el públic a l'orquestra, però els auditoris s'han

creat per sentir-hi la seva música i, per tant, plantejar alternatives en el format d'aquests

concerts no sembla la solució més adequada. 

En efecte, pel seu discurs, les diferents músiques apel·len a diferents maneres d'escolta, i

això no hauria de ser una circumstància sinó que hauria de representar un dels motius

pels quals escollim una opció de presentació  o una altra.  Què cal  fer,  doncs, amb la

música simfònica?
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Música com a text o música com a so

Entendre un concert  com la reproducció d'un text musical o entendre'l  com a acte de

creació  són  contraris  que  posseeixen  ambdós  defensors  i  detractors.  Conèixer  el

posicionament de músics i públic entre aquests dos pols era l'objectiu de la pregunta 1.6

de l'enquesta, que va ser afegida a partir de la segona volta d'enquestes per la necessitat

de nodrir amb dades “del carrer” aquest conflicte epistemològic. 

En un extrem hi havia l'afirmació 'La música existeix essencialment en els textos que la

representen'  i  en  l'altra  extrem  'La  música  existeix  essencialment  en  la  seva

materialització sonora i l'experiència que en tenim'. 

El resultat de la suma de les orquestres fou un clar posicionament cap a l'extrem 'La

música existeix essencialment en la seva materialització sonora i  l'experiència que en

tenim', amb un 56% del total d'enquestats a favor d'aquesta opció, i un 29% situats a la

quarta casella. En la vista dels resultats parcials de cada orquestra, s'observa que són els

músics de l'OBC els que se situen en una opció més clarament polaritzada cap a l'extrem

guanyador. Tot i així, les diferències entre els resultats de les orquestres són mínimes en

comparació amb el  resultat  del  públic enquestat  a  Tarragona.  En l'enquesta de públic

s'observa una tendència creixent cap al centre, amb una majoria d'enquestats en la quarta

casella però amb un equilibri creixent cap al mig. Podria fer-se una previsió de resultats

similars en altres enquestes de públics si plantegéssim la hipòtesi que el grau i la qualitat

de reïficació de la música té a veure amb la distància de l'agent enquestat pel que fa a la

interpretació musical.

Un músic d'orquestra acostuma a  prendre contacte amb un repertori nou en la primera

lectura que es fa conjuntament en un primer assaig. Sense més informació que la de la

seva particella, el músic es va familiaritzant progressivament amb l'obra únicament per

mitjà de la seva materialització sonora, que mai no se li presenta de forma notada. La

fragmentació  que  suposa  la  particella  inhibeix  els  músics  de  pensar  en  l'obra  de  la

mateixa manera que ho pot fer el director, que posseeix la partitura general i per tant es

guia pel text en primer lloc. 

Que el públic percebi en major mesura la música com a text no és estrany, perquè reben
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el producte en la seva forma final, perquè no participen d'una manera directa i activa de la

seva materialització sonora,  i en coneixen, en canvi, la seva encriptació textual encara i,

de manera més o menys conscient, el concepte d'obra i la centralitat del text en la cultura

musical  occidental.  Aquesta  centralitat,  lluny  de  ser  un  arbitrari  propi  del  món  de  la

música, és un tret distintiu de totes les societats organitzades al voltant dels textos escrits

i la seva interpretació, i té el seu origen en la fundació dels dos primers repertoris textuals

canònics: la Bíblia hebraica i el Tripitaka budista (Colpe, 1987; citat a Assmann, 1992:93).

Juntament  amb  aquestes  cultures  textuals  apareixia  una  nova  elit  intel·lectual  que

s'ocupava  de  la  interpretació  d'aquests  textos  (Assmann,  1992:95).  Si  s'agafa  com a

exemple la religió cristiana, el sacerdot seria el mitjancer que té la funció d'explicar un text

estàtic,  incanviable,  a  una  comunitat  dinàmica,  sempre  canviant.  Traduït  a  la  música

clàssica, l'intèrpret seria el sacerdot que ofereix un repertori estàtic a un auditori dinàmic.

Com en la religió, el sacerdot/intèrpret pot tenir més en compte el text/repertori a l'hora de

celebrar  la  cerimònia/el  concert  (una  visió  més  catòlica)  o  la  gent  (una  visió  més

protestant). Per continuar amb la hipòtesi anterior, si estenguéssim, com a mínim a nivell

virtual, l'enquesta als teòrics i assagistes de la música, cabria esperar que, finalment, els

resultats podrien decantar-se cap al costat contrari. La reïficació de la música és pròpia

del món acadèmic, que lluny d'entendre la música com un art performàntica, l'entén més

aviat com, per una banda, l'art de la composició; i per altra banda, el conjunt de textos

musicals  que  la  representen  (Nettl,  2001:108).  Que  es  pugui  entendre  el  concert

essencialment com la reproducció de textos musicals és corol·lari de fins a quin punt el

discurs  acadèmic,  legitimat  pel  seu  valor  canònic,  ha  estat  filtrat  per  mitjà  de  les

institucions musicals. D'aquesta tendència conservadora n'és una prova que el discursos

crítics de la musicologia dels últims 40 anys, que han tendit a equilibrar aquests conflictes,

provenien en un origen de les ciències socials i els estudis de música popular més que no

pas del món musical acadèmic. Per una banda, és gràcies a la materialització sonora que

es deriva de l'actuació i al seu record que tenim la sensació d'haver experimentat 'una

peça' i que acceptem col·lectivament la idea que hi ha tal cosa com la música  (Cook

2003:204). Però en el cas de la música clàssica, obviar el seu desenvolupament lligat a la

notació seria un error, perquè aquesta “no és en cap cas simplement un mitjà per a fixar la

música després de l'esdeveniment,  sinó més aviat  una eina que permet l'extensió i  el

desenvolupament  d'idees  musicals  que  no  haurien  estat  possibles  en  una  cultura

completament oral” (Johnson 2002:55). Una nova manera de pensar en la música ens

portaria, per tant, a relacionar text i interpretació en un nivell horitzontal o de xarxa, on el
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text  es  troba  en  un  lloc  privilegiat  però  no  necessàriament  per  damunt,  sobretot  si

acceptem  la  premissa  que  “no  hi  ha  distinció  ontològica  entre  els  diferents  modes

d'existència d'una obra […] perquè no hi ha un original”. (Cook 2003:207) Pel que fa al

concert, però, la qüestió és fins a quin punt la interpretació té més a veure amb els discurs

que amb l'experiència. 
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El concert com a context de comunicació

L'últim  apartat  de  les  enquestes  preguntava  als  músics  “Hi  ha  alguna  cosa  que  us

agradaria canviar de la manera com es fan els concerts?”  i al públic“Hi ha alguna cosa

que  podria  sorprendre-us  positivament  en  un  concert  com el  d'avui?”.  La  majoria  de

respostes tant dels músics com del públic es referien més aviat a actituds i desitjos de

tipus  emocionals  que  no  pas  a  aspectes  concrets  externs  o  explícits  que  poguessin

treure's o posar-se en un concert. De fet, moltes de les respostes compartien un desig

d'apropar els músics i el públic o parlaven de la distància o la proximitat dels concerts

però sense poder anomenar propostes concretes. S'observa que sovint es repeteixen les

paraules proximitat i distància en un sentit metafòric, sense saber ningú, en realitat, en

què  es  tradueix  la  proximitat  en  un  concert.  Cal  pensar  si  reduir  distàncies  vol  dir

necessàriament reduir la distància física del públic amb els músics. Vol dir fer els concerts

en sales més petites? O bé, com ha proposat Ivan Fischer en la darrera temporada de la

Konzerthaus Orchester a Berlín, barrejar músics i orquestra en una platea organitzada

especialment  per  a  l'ocasió?  (https://www.youtube.com/watch?v=M8c2yhYa3z0)  Totes

aquestes opcions són possibilitats disponibles si  el  que busquem és canviar el  format

extern d'un concert però el fet és que, en essència, quan la gent parla de la distància o la

proximitat en un concert s'està referint a una altra cosa. El per què no es pot explicar

millor  és perquè precisament es tracta de la descripció d'un camp de sensacions que

s'experimenten i es comparteixen però que són difícilment explicables, el consens verbal

de les quals es troba, per tant, en el camp de la comunicació crítica (Isenberg, 1954:114-

130; Lehrer, 1982:67-80).

En termes generals, es tracta d'un desig mutu d'involucració que no té una relació directe

amb els aspectes externs o de format d'un concert i que els enquestats van formular amb

frases com “d'una manera o altra trencar la barrera que hi ha entre el públic i els músics”,

“la distància (no física, sinó emocional)  amb el  públic és generalment massa gran”,  o

“[trencar]  la  barrera  “invisible”  que  hi  ha  entre  públic  i  intèrpret”.  Aquesta  voluntat

d'establiment d'un vincle professa una concepció del concert en què l'esdeveniment de

diferents actes de comunicació seria central. Aquests actes de comunicació, si volgués

mantenir-se la tradicional absència de discursos lingüístics en en el concert, no haurien de

ser  necessàriament  verbals,  sinó  que  podrien  pertànyer  més  aviat  al  camp  de  la
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comunicació no verbal. En un celebrat article publicat l'any 1969, Ekman i Friesen definien

un dels models més influents d'anàlisi i catalogació de la comunicació no verbal en les

categories següents: emblemes, il·lustratius, reguladors, exhibidors d'afecte i adaptatius

(Ekman i Friesen, 1969: 49-98). Seguint aquests autors, els signes reguladors, com el

contacte visual, són aquells que activen i regulen les relacions socials, i podrien tenir un

paper central també en l'activació de l'acte comunicatiu en el concert. També els signes

exhibidors d'afecte, com els somriures; o els emblemes, com les salutacions, els gestos

d'agraïment  i  d'altres signes que significarien,  en resum,  una mostra  d'atenció cap al

públic. La centralitat d'aquests actes de comunicació no rauria tant en el seu missatge

com en la importància de l'activació de les relacions socials entre músics i públic. D'altra

banda, podrien plantejar-se models de concert en els quals també s'establís comunicació

verbal entre els músics i el públic. Aquests models ja existeixen però són menys comuns

en el concert simfònic, que es manté dintre d'uns estàndards més conservadors. Com en

tants altres processos, de totes maneres,  no podrien definir-se solucions màgiques ni

fórmules exactes, perquè el procés pel qual gran part d'un auditori pot tot de sobte sentir-

se  interpel·lat  pel  que  està  passant  a  l'escenari,  si  bé  no  és  casual,  tampoc  no  és

algorítmic. La heurística impregna el concert si l'entenem com un context de comunicació

col·lectiva, i això vol dir que aquesta comunicació és contingent. 
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La interpretació encarnada de la música

Una de les preguntes que es plantejava en les enquestes de públic era si el concert havia

estat a l'alçada de les seves expectatives. Sorprenentment, la gran majoria d'enquestats

van respondre que el concert les havia complertes totalment. La sorpresa vindria del fet

que, estadísticament, cabria esperar un percentatge més elevat d'escepticisme o de triomf

relatiu de l'esdeveniment. Però, com s'explica a continuació, aquest és un indicador que

cal analitzar amb compte. Una primera lectura podria ser que per a la gran majoria del

públic l'experiència del concert ja és satisfactòria tal i com és i que, per tant, no hi ha una

necessitat de canvi de cara a aquest públic habitual. Aquesta seria una lectura possible

però molt esbiaixada, en primer lloc, perquè alguns dels mateixos enquestats que van

afirmar que el concert havia complert totalment les seves expectatives van afirmar també

després que havien trobat una certa distància emocional amb els músics, o que els havia

mancat  “l'emoció de l'interpretar”. Això podria ser un indicador que el compliment de les

expectatives  del  públic  assidu  de  la  música  simfònica  podria  tenir  més  a  veure  amb

l'adquisició d'unes expectatives baixes en quan al concert com a experiència vivencial que

no pas amb el fet que l'experiència del concert sigui plenament satisfactòria. És a dir, si

-com es veu de també a les enquestes- l'expectativa bàsica del concert és entretenir-se,

el  fet  de  viure  una  experiència  plenament  vivencial  simplement  no  forma part  de  les

expectatives. 

El fet és que  pot haver-hi un gran sector de públic les expectatives del qual es vegin

complertes  en  la  majoria  de  concerts  de  la  manera  com  ja  es  fan  però,  igual  que

replantejar-se la manera de pensar la música és un dels reptes actuals del pensament i

l'estètica musical, forma part de les necessitats interiors del camp artístic i provoca una

resposta  per  part  del  col·lectiu,  també  un  canvi  en  el  públic  ha  de  formar  part  del

paradigma. El nou públic hi és i es tracta d'un públic que o bé és més crític o bé es guia

més per la visceralitat.  Però, el  canvi en el  format dels concerts no ha de venir d'una

necessitat comercial sinó d'una creença real en la necessitat de promoure vivències més

satisfactòries. Si aconseguim crear experiències més satisfactòries, podria haver-hi més

gent que s'acosti als auditoris. 

Generar una experiència satisfactòria i,  encara més, emocionant, en un concert és un

objectiu pel qual cada petit detall pot arribar a comptar. En aquest complex engranatge és
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sorprenent fins a quin punt els petits detalls, des del lloc fins la companyia que s'escull

(Pitts i Spencer, 2007: 237), poden modificar l'experiència del públic. Tots els factors que

afecten a la nostra percepció d'un concert es poden classificar en dos tipus: els externs,

que tenen a veure amb el format del concert en si; i els interns, que afecten a la manera

com es fa la música. Si tenim en compte la centralitat de la música en el concert simfònic,

aquests últims són, en realitat, els més importants i potser són també, en canvi, els que

caldria descobrir encara.

Significació i sentit

Les hores que un intèrpret (instrumentista o director) passa estudiant la partitura i el seu

context abans d'un concert són moltes. Idealment, en el moment de posar-se davant del

públic el músic té una familiaritat amb la música semblant a la que hom té amb casa seva,

(per a fer-ho entenedor, sap on és la sal, on són els productes de neteja, i per la nit pot

moure-s'hi sense necessitat d'obrir els llums) i no només això, sinó que a més ha construït

una substanciosa xarxa de coneixements complementaris al seu voltant que inclouen el

seu procés de composició, la vida del seu autor, l'estil, les similituds amb altres obres i les

seves particularitats, i, el més important, ha guarnit aquest xarxa de coneixements amb

les emocions paral·leles al procés que ha viscut amb i per mitjà de l'obra. És el que es

coneix com xarxes semàntiques (Collins i Quillian, 1969: 240-248). En resum, quan el

músic surt a l'escenari posseeix una experiència de l'obra molt diferent a la del públic. En

primer lloc i indiscutiblement, perquè aquesta experiència és la seva personal, i  també

generalment, perquè és molt més potent. Si s'accepta aquesta premissa i a més es té en

compte, per damunt de la valoració estètica, el caràcter predominantment discursiu de la

música culta occidental,  pot  entendre's que aquesta diferencia esdevingui  un possible

problema de gestió de la informació per part del públic, perquè ja no simplement el codi,

sinó una part important essencial del contingut podria perdre's o passar desapercebuda

durant l'esdeveniment. Quan el músic surt a l'escenari té generalment la sensació que la

seva experiència connectarà directament amb la del públic i, això, moltes vegades no és

així. El psicòleg i expert en psicologia de l'educació César Coll explica en un article de

1988 els termes significat i  sentit  segons diversos autors (Ausubel, Novak i Hanesian,

1983; Novak 1982) de corrent constructivista. Coll diu que construïm significats quan “som

capaços d'establir relacions “substancials i no arbitràries” entre el que aprenem i el que ja
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coneixem. Així, la major o menor riquesa de significats [...] dependrà de la major o menor

riquesa i complexitat de les relacions que siguem capaços d'establir” (Coll, 1988: 135).

Aquesta  accepció  del  terme  significat  manllevada  de  la  terminologia  pròpia  del

constructivisme, podria dur-se al terreny del concert. Significat voldria dir que l'oient és

capaç d'establir relacions coherents entre la interpretació i els seus coneixements previs,

les seves expectatives i experiència, que inclouen la identificació i enteniment del codi

musical que se li presenta. Seguint amb l'article de Coll, el terme sentit vol “subratllar el

caràcter experiencial que [...] impregna l'aprenentatge escolar” (Coll, 1988: 137). El símil

aquí  amb el  concert  no  pot  ser  paral·lel,  perquè en el  context  didàctic  el  conjunt  de

motivacions, emocions, factors relacionals, etc., que potencien el sentit s'entenen com a

processos subordinats a l'objectiu d'adquisició dels significats. En el terreny del concert, el

sentit  s'esdevindria  de  manera  paral·lela  al  significat  i  voldria  dir  que l'experiència  es

potencia de manera vivencial, emocional. En altres paraules, significat estaria relacionat

amb una  percepció  cognitiva  i  analítica  de  l'esdeveniment,  sentit  amb  una  percepció

emocional, subjectiva, amb variables més inestables. El sentit potencia la significació de la

música i la significació en potencia el sentit però, en la música, en tant que experiència

estètica, el primer no estaria subordinat al segon.

Empatia

Tornant al punt d'inici, si el que es pretén és fer del concert una experiència més vivencial

per al públic, no pot passar desapercebut que també ho ha de ser (o semblar que ho és)

per als músics. Es tracta d'un principi bàsic d'empatia afectiva. Vivenciar o encarnar la

música és una idea que cal explicar per evitar confusions. Nicholas Cook, referint-se a la

pràctica de la polifonia vocal, diu que “els punts en si estan escrits a la música de Brumel;

és  a  dir,  es  poden  trobar  a  la  partitura  sempre  i  quan  l'analista  (intèrpret)  tingui  el

coneixement necessari de la pràctica interpretativa i sempre i quan les dissonàncies en

qüestió siguin enteses no només com un element (feature) textual,  com a atributs de

l'objecte musical, sinó com a ressorts per activar relacions socials en temps real”(Cook

204:2003). La diferència entre la interpretació que proposa Cook i una interpretació menys

encarnada es troba en la centralitat de l'una en l'experiència i de l'altra en el discurs.

Una de les característiques que allunya en els concerts simfònics la música dels propis
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músics i del públic és que la centralitat de la interpretació sol estar en el discurs com a

compendi  del  codi  interpretatiu  i  no  en l'experiència.  Així  ho  van  formular  alguns del

músics en l'últim apartat  de l'enquesta:  “Els músics (de clàssica) hauríem de tocar en

general  amb  una  actitud  més  expressiva  i  més  propera  als  músics  de  jazz”,  “Més

moviment en general de l'orquestra en tocar (energia)”. En el nivell de l'experiència músics

i  públic són el mateix agent (receptors) amb diferents rols (actiu i  passiu),  i  es veuen

ambdós  privats  de  l'experiència  musical.  En  altres  paraules,  “aquest  coneixement

discursiu amenaça d'ocupar el lloc de la nostra experiència musical, de tal manera que

sentim només per allò que significa les estructures descrites per la teoria, i d'ensordir-nos

davant totes les altres característiques d'una interpretació donada.” (Boretz citat a Clayton

2003:63).  És  precisament  per  això  que  aquest  estudi  pren  el  concert  simfònic  a  tall

d'exemple, perquè el repertori simfònic, com a un dels estendards de la música absoluta

(caldria puntualitzar la rellevància específica del repertori alemany en aquesta direcció), té

una importància central en el desenvolupament d'una manera d'interpretar i  escoltar la

música (veure introducció). 
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Conclusions

El concert simfònic: cap a una nova forma de participació.

En la globalitat d'aquest estudi s'han exposat les característiques bàsiques del concert

clàssic amb un especial èmfasi en la consolidació i cristal·lització del concert simfònic com

a model de format i de participació per a la resta. També se n'ha fet una anàlisi i s'han fet

emergir algunes de les seves principals problemàtiques per mitjà d'enquestes a públics i

músics i la seva interpretació. Finalment, s'han proposat i desenvolupat alguns marcs de

pensament per a la seva actualització i renovació.

En la introducció d'aquest treball es formulava la pregunta: fins a quin punt o de quina

manera el concert com a format portador de la música clàssica afecta la seva recepció?

Les conclusions s'han anat veient al llarg dels diferents apartats, on s'ha mostrat el relleu

que prenen el format, les actituds i les formes de participació de públic i músics en el

context  del  concert.  Hi  ha  dues  idees  centrals  en  aquest  sentit.  La  primera  és  la

necessitat  de  traslladar  el  caràcter  experiencial  de  la  música  al  centre  del  concert  i

entendre aquest últim com un context de comunicació i de participació, els ritus del qual

cal redefinir en pro d'un major protagonisme de les relacions socials. La segona és que

l'actualització  dels  formats  ha  d'anar  acompanyada  d'una  reflexió  profunda  sobre  la

manera de pensar en la música, amb el pas d'una interpretació centrada en el discurs a

una interpretació centrada en l'experiència. Com diu Bonita Kolb en un estudi de l'any

2001, “la raó per assistir a un concert ha de ser que l'experiència del concert proveeixi

alguna cosa més que l'oportunitat d'escoltar música en directe en un entorn estèril” (Kolb,

2001:29). Al cap i a la fi, en el record d'una audició en directe, l'obra no és només la

música, el text musical, sinó totes aquelles impressions associades, imatges, emocions,

sensacions...
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Annexos

Projecte de recerca 'El concert simfònic com a ritus social'
Departament de Musicologia

Edat: Sexe:

1. Per cada parella d'afirmacions, marqueu una de les cinc caselles segons la proximitat de la vostra
opinió amb l'una o l'altra.

1. Ser músic d'orquestra és una feina rutinària com
qualsevol altra.

 Ser músic d'orquestra és una feina privilegiada i
de gran valor artístic.

2. Cadascun dels músics d'una orquestra té un 
compromís individual amb el públic.

 El director assumeix el compromís amb el 
públic per tot el col·lectiu de l'orquestra.

3. El públic no és gens sensible a la implicació de 
l'orquestra en la música.

 El  públic  és  molt  sensible  a  la  implicació  de
l'orquestra en la música.

4. El protocol (vestuari, contenció emocional) és 
part indispensable de l'encant dels concerts.

 El protocol (vestuari, contenció emocional) és 
una forta barrera amb el públic.

5. El concert simfònic és una oferta 
d'entreteniment com una altra.

 El concert simfònic és un bé cultural essencial 
que va molt més enllà de l'entreteniment.

6. La música existeix essencialment en els textos 
que la representen.

 La música existeix essencialment en la seva 
materialització sonora i l'experiència sensible

2. En el vostre temps lliure, aneu a concerts?

    Mai Rarament De tant en tant Molt sovint 

1.1. En cas afirmatiu, a quina classe de concerts us agrada anar (marqueu tantes caselles com
volgueu)?

    Música simfònica   Música de cambra  Música antiga Música vocal 

    Recitals    Jazz  Pop/Rock  Altres  

3. En un concert, el més gran compromís de l'intèrpret és amb

    El públic La música Ambdós 

4. Heu recomanat als vostres familiars o coneguts que vinguin al concert d'avui?

    Si No 

5. Com definiríeu l'actitud general del director davant del públic?

    Indiferent  Distant Formal Propera 

5.1 I la de l'orquestra?

    Indiferent  Distant Formal Propera 

6. Hi ha alguna cosa que us agradaria canviar de la manera com es fan els concerts?
Moltes gràcies pel vostre temps
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Projecte de recerca 'El concert simfònic com a ritus social'
Departament de Musicologia

Edat: Sexe:

1. Per cada parella d'afirmacions, marqueu una de les cinc caselles segons la proximitat de la vostra
opinió amb l'una o l'altra.

1. La música 'clàssica' es pot gaudir sense cap 
coneixement previ. 

 El  gaudi de la música 'clàssica' requereix una
gran quantitat de coneixements previs.

2. La música 'clàssica' és accessible per a tothom.  La música 'clàssica' és molt elitista.

3. Els preus dels concerts són adequats i 
assequibles.

 Els preus dels concerts són, en general, 
excessius.

4. El protocol (vestuari, contenció d'aplaudiments) 
és part indispensable de l'encant del concert.

 El protocol (vestuari, contenció d'aplaudiments)
exerceix una pressió negativa sobre el públic.

5. El concert simfònic és una oferta 
d'entreteniment com una altra.

 El concert simfònic és un bé cultural essencial 
que va molt més enllà de l'entreteniment.

6. La música existeix essencialment en els textos 
que la representen.

 La música existeix essencialment en la seva 
materialització sonora i l'experiència sensible

2. El concert d'avui ha complert les vostres expectatives?

    No gens Parcialment Totalment 

2.1 Creieu que ha estat... (seleccioneu tantes caselles com volgueu)

    Entretingut   Llarg  Avorrit Emocionant Curt 

    Divertit   Intens  Correcte Fabulós  Variat  Monòton 

3. A quants concerts assistiu aproximadament al cap de l'any?

   Entre 1 i 3 Entre 3 i 5 Entre 5 i 10 Més de 10 

5. Heu vingut sol o acompanyat?

    Sol Amb una altra persona En grup (mín.3) 

6. Coneixíeu amb anterioritat el repertori que s'ha interpretat avui?

    Si, tot Parcialment No 

7. Teniu formació musical?

   No Si, bàsica Si, avançada 

8. Teniu familiars o coneguts entre els membres de l'orquestra?

    Si  No  

9. Què us ha semblat l'actitud dels músics i el director envers el públic?

    Indiferent  Distant Formal Propera 

10. Hi ha alguna cosa que podria sorprendre-us positivament en un concert com el d'avui?

 Si voleu contestar aquesta enquesta no us durà més de cinc minuts. Moltes gràcies pel vostre temps. 
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