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EXTRACTE

La seqüència gregoriana  Dies Irae s'ha convertit en un material musical àmpliament
utilitzat  per  compositors  per  dotar  d'un significat  concret  a  la  seves  obres.  Però  a
mesura que han passat el segles es pot determinar que l'objectiu que han tingut els
compositors  en  voler  incloure  una  referència  a  aquesta  seqüència  ha  variat
notablement. En aquest treball tracto de demostrar quins canvis hi ha hagut segons
l'època i el compositor, ja sigui des del punt de vista conceptual com des del punt de
vista tècnic tot analitzant obres de moments i estils diferents, parant atenció a sis obres
concretes que o tenen importància a causa de la seva influència o la seva singularitat.
Alhora,  exposo  com  tot  això  m'ha  influït  per  compondre  obres  que  estiguin
relacionades amb el Dies Irae i amb la música al voltant de la mort.

ABSTRACT

The  Gregorian Dies Irae sequence has  become a musical  material  widely used by
composers to give a concrete meaning to his works. But over time it can be determined
that the objective composers have in wanting to include a reference to that sequence
has  significantly  changed.  In  this  work  I  try  to  show  what  changes  have  been
depending on the time and the composer, either from a conceptual point of view and
from the technical point of view, analyzing works of different times and styles, with
focus  on  six  specific  works  that  are  important  because  of  their  influence  or  their
uniqueness. At the same time, I discuss how all this has influenced me to compose
works that are related to the Dies Irae and the music around death.

EXTRACTO

La  secuencia  gregoriana  Dies  Irae se  ha  convertido  en  un  material  musical
ampliamente utilizado por compositores para dotar de un significado concreto a sus
obras. Pero con el paso del tiempo se puede determinar que el objetivo que han tenido
los  compositores  en  querer  incluir  una  referencia  a  dicha  secuencia  ha  variado
notablemente.  En este trabajo trato de demostrar qué cambios han habido según la
época y el compositor, ya sea desde el punto de vista conceptual cómo desde el punto
de  vista  técnico,  analizando  obras  de  momentos  y  estilos  diferentes,  con  especial
atención a seis obras concretas que o tienen importancia a causa de su influencia o de
su singularidad. En el mismo tiempo, expongo cómo todo ésto me ha influido para
componer obras que estén relacionadas con el Dies Irae y con la música al rededor de
la muerte.
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Prefaci

Una de les qüestions a què més temps dedico com a compositor i especialment

quan pretenc escriure una nova obra és al valor significatiu que té la música en general i

al que pot tenir una obra meva. Entenc com a valor significatiu no només allò que  el

compositor  vol que  sigui  dit  en la  música  sinó  també en  el  que  l'intèrpret  i  l'oient

tradueixen en escoltar la música, en tot allò no abstracte que l'escolta, l'anàlisi o l'estudi

d'una obra se'n pot extreure; els significats, els significants, les referències, etc.

Amb aquesta reflexió no vaig pas més enllà del que molts compositors, filòsofs

o altres autors han escrit sobre el que és la música  i sobre  el que significa. Tampoc

pretenc trobar unes respostes sobre l'esmentat suara ja que entraríem en terrenys que van

molt més enllà del treball d'anàlisi i composició que presento i molt més enllà del que el

meu coneixement  pot  abastar.  Però  igualment  crec  que  és  important  partir  de  certs

raonaments sobre aquestes qüestions, reflexionar-hi i en la mesura que es pugui, fins i

tot, treure'n conclusions. Això ens ajudarà a entendre millor les anàlisis que farem en el

treball i de fet seran la base de moltes conclusions a les quals podrem arribar.

La  música  és  una  de  les  arts  que  més  transcendència ha  tingut  per  molts

pensadors en qualsevol moment de la història occidental, molt sovint separada de altres

arts com la pintura, l'escultura (belles arts), la literatura, etc. i  molt sovint manté certa

relació amb la dansa. Un dels fets més acceptats pel qual això passa és  l'elevadíssim

grau  d'abstracció  que  l'art  del  so  té  respecte  les  altres  disciplines  artístiques.  La

necessitat de traduir en quelcom tangible o espiritual i la dificultat inherent d'aquest fet

ha provocat que la música sigui tractada per molts com un art superior, per altres com

un art amb fortes connotacions espirituals o per altres una via d'escapament de dubtes i

preguntes  existencials.  Probablement,  en  el  món què vivim,  algun dia  l'estudi  de  la

neurociència,  la  psicologia  i  la  física  trobaran  resposta  al  fet  de  la  gran  força  que

provoca  la  música,  de  com  la  seva  expressivitat  es  manifesta  tan  clarament  com

inexplicablement en el nostre cos. Mentrestant, podem estudiar quins efectes ha tingut i

tenen aquestes qüestions i ho farem prenent un exemple que uneix la música amb una de
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les qüestions més transcendentals, per no dir la que més, com és la mort, o més ben dit,

el tracte de la mort per part de la societat occidental.

El treball es  centra en diverses obres musicals creades a partir de la seqüència

gregoriana del  Dies  Irae,  amb obres que prenguin el cant pla original. És a dir,  que

veurem obres vocals i instrumentals en què la referència  musical del  Dies  Irae hi és

d'alguna  manera  o  altra,  com hi  ha  incidit,  com el  compositor  ha  fet  aparèixer la

referència, què volia dir-hi i què interpreta l'oient, etc. Abans però cal tenir clar on ens

movem; com he dit anteriorment estudiarem el tracte de la mort per part de la societat

occidental tot partint d'un text mortuori en el marc de la cultura europea dels últims 500

anys.  Per tant caldrà tenir  en compte quin és el context social de cada obra i mirar

d'entendre el que el compositor sentia en escriure l'obra i també comparar-ho amb la

nostra visió actual.

La tria d'obres és certament complicada a causa de la gran quantitat de material

que trobem amb referències al Dies Irae, tan sols en la majoria dels milers de Misses de

Requiem hi trobem una secció que és el  Dies Irae, però també en moltes altres obres,

religioses o no, que contenen la seqüència  d'alguna manera o altra: simfonies, òperes,

quartets, poemes simfònics, variacions... Així doncs una de les qüestions fonamentals a

l'hora de començar l'estudi és la tria d'obres. Aquesta tria s'ha efectuat tenint en compte

diversos paràmetres:  el  moment en què ha estat  escrita  l'obra,  la  incidència que pot

haver  tingut  en  el  seu  moment  en  en  futurs  compositors  o  altres  autors,  l'interès

compositiu que pot tenir l'obra, el seu gènere, la seva instrumentació, les particularitats

que pugui tenir i també, en una part menor el seu interès de qualitat subjectiva que n'he

fet, o dit d'una altra manera, totes les obres triades són grans obres que les ubico dins del

meu cànon;  i d'aquestes  ens detindrem en algunes composicions i aprofundirem en  la

seva anàlisi i d'altres ens serviran per exemplificar el que es vol explicar. Des de Brumel

i Morales a Crumb i Ligeti passant per el Totentanz de Liszt, la Simfonia Fantàstica de

Berlioz o obres de Verdi, Mahler, Granados, etc.  

Veient  com aquests  autors  treballen  a  partir  del  text  original  del  Dies  Irae

pretenc fer una retrospectiva fins a l'actualitat per  analitzar,  entendre  i divulgar com i
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perquè es compon d'una manera especial, si és que hi ha unes tècniques pròpies o tòpics,

quines diferències i similituds podem trobar en aquests últims cinc-cents anys i si són

aplicables a una obra de nova creació.

11



Capítol I. La mort. Font infinita en la música occidental

La  mort ha estat per molts compositors de totes les èpoques  quelcom que ha

estat punt de partida o referència de moltes obres. Generalment, en la nostra societat la

mort és vista com un destí  funest, i  malgrat  que  la principal religió,  el cristianisme,

cregui en una resurrecció o en una vida eterna en un més enllà  de la mort física, la

tristesa i  la visió negativa de la mort està totalment arrelada en la ment col·lectiva.

Davant d'aquesta realitat la música ha trobat una font de creació tan gran que trobem

presentada  la  mort  i  les  reaccions  humanes  davant  d'aquesta  de  formes  molt

diferenciades; des de la visió més resignada a la de superació o l'esperança, des d'un

macabre terror a una destensada sàtira, sempre segons el context social del moment, de

la finalitat de l'obra i evidentment, el gust del compositor.

En aquest treball ens centrem en obres que tracten la mort des d'una finalitat

religiosa, mitjançant la missa de difunts o rèquiem i més concretament en una part, la

seqüència,  també altres peces com salms diversos com els  De Profundis.  Però hi ha

altres gèneres i tipus de formes més o menys  estandarditzades,  o simplement termes

sinònims a part de les  obres estrictament religioses:  trens,  nènies,  dirges, coronachs,

lamentacions, elegies, plants, deploracions, cants i marxes fúnebres, tombeaux, pavanes,

etc. Algunes d'elles provenen de la directament de la literatura i en la música, sobretot

instrumental, tan sols dóna nom al que podria dir-se peça fúnebre.  Moltes altres obres

senzillament no tenen cap nom específic però el seu significat està lligat a un tema de

mort.

Tenim constància de que en l'època clàssica hi havia cants  específics fúnebres.

En l'antiguitat clàssica grega trobem els trens (threnos), que eren uns cants fúnebres que

es  cantaven  amb  acompanyament  instrumental  sense  que  el  difunt  hi  fos present.

Després  de  l'època  clàssica  aquest  cant  desaparegué però  quedaren  els  escrits  de

diversos poetes lírics grecs. En el segle XX s'ha recuperat aquest terme per titular obres

amb un marcat significat mortuòri, és el cas de Threnody to the victims of Hiroshima del

compositor Krzysztof Penderecki.
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Un  altre  cant  fúnebre  clàssic  són  les  nènies,  un  “cant  funeral  romà,  mescla  de

lamentació  i  de  pregària  per  un  difunt,  que  [...]  entonaven  les  dones  preficae (les

ploradores) que acompanyaven el fèretre”1. Aquest tipus de cant tenia una forma i tenia

una participació instrumental amb flautes. Més a prop dels nostres temps trobem una

obra amb certa importància de Johannes Brahms,  Nänie,  per cor i orquestra, amb text

del poeta Friedrich Schiller amb una clara referència al passat clàssic.   Altres termes,

com el dirge, utilitzat com sinònim de nènia, tren o lamentació2 o coronach són cançons

de caràcter fúnebre però no pas de l'època clàssica sinó de tradició anglosaxona. Per

exemple Stravinsky i Britten3 utilitzen en obres seves una cançó anglesa del segle XV

titulada Lyke-Wake Dirge i Schubert té una obra titulada Coronach a partir d'un text de

l'autor escocès Walter Scott.

A partir  de  mitjans  de  l'edat  mitjana  amb  l'aparició  de  la  notació  musical

comencem a tenir més obres  conservades que voltin el tema de la mort, començant per

la missa de difunts i tots els oficis de difunts. En l'alta edat mitjana a Europa, les pestes,

les guerres i les crisis socials per una banda i la creença en un purgatori i en l'infern van

fer sorgir un imaginari molt cruel i macabre sobre la mort.  Tanmateix no tenim gaires

obres musicals que hagin perdurat sobre aquesta qüestió, a part del poema del Dies Irae,

en contraposició en d'altres arts, sobretot pictòriques on la mort solia ser un tema molt

freqüent. Però lluny d'afectar negativament a l'art aquesta mentalitat sobre el destí humà

ha fet que avui tinguem obres dignes de ser esmentades ja sigui per  l'originalitat,  la

qualitat o el valor que se li han donat. Són remarcables dues obres del segles XV-XVI

francoflamenques,  La  Déploration  de  Johannes  Ockeghem o  Nymphes  des  bois de

Josquin i O mors inevitabilis o Lamentatio super morte Iosquin de Prez de Hieronymus

Vinders. En la primera trobem una chanson que inclou el text i la melodia gregoriana en

un cantus firmus del principi de la missa de Requiem entre un text de lamentació sobre

Ockeghem des d'un punt de vista molt proper i personal, sense cap mena d'horror sinó

de bellesa i serenitat fins i tot fent aparèixer a ell mateix i altres compositors que ploren

per la mort del seu mestre. En canvi l'obra de lamentació a Josquin de Vinders, malgrat

1 Grup Enciclopèdia Catalana. Gran Enciclopèdia Catalana [en línia]. Barcelona, 2009. [Consulta: 14-
6-2014]. Disponible a <http://www.enciclopedia.cat>

2 DD.AA. The New Grove Diccionary of Music and Musicians. Oxford: Oxford University Press, 
2001. ISBN: 0-333-60800-3

3 Britten utilitza aquesta cançó a la Serenade for Tenor, Horn and Strings op.31 de l'any 1943 en un 
dels seus moviments, igual que Stravinsky a la seva Cantata de l'any  1951-52.
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la  música  sigui  serena  i  lluminosa,  el  text,  també  amb l'inclusió  del  cantus  firmus

Requiem Æeternam és més colpidor, ja començant pel títol, O mors inevitabilis, la mort,

inevitable, però el text és més explícit: O mors inevitabilis, mors amara, mors crudelis,

Iosquin de pres dum necasti  [...]: “Oh mort  inevitable, mort amarga, mort cruel, que

t'has endut Josquin de Pres”. Dos casos molt propers només allunyats lleugerament pel

temps però que veiem com l'empremta del compositor és directa a l'hora de plasmar la

seva visió de la mort, en aquest cas, d'un company i persona  pròxima. Igualment les

dues obres són lamentacions i reten homenatge als difunts i en el transcurs de la història

d'obres  així  en  trobem  sempre,  siguin  lamentacions  o  homenatges  o  simplement

dedicatòries.

Des  d'un  altre  punt  de  vista,  i  més  enllà  de  l'escola  franco-flamenca  el

compositor  italià  Carlo  Gesualdo  compon  amb  un  estil  molt  punyent  i  allunyat

d'estètiques  on la mort és un tema molt freqüent, normalment com a conseqüència de

l'amor no correspost. El cas del madrigal Moro, lasso, al mio duolo (1611) del sisè llibre

de  madrigals els  cromatismes  habituals  en  el  compositor  són  molt  més  inesperats,

colpidors o dolorosos sobretot quan esmenta la paraula moro.

Si aquestes últimes obres esmentades tenen un punt de partida  íntim els casos

d'obres  per  a  funerals  reials  d'Anglaterra  són  força  distants.  Purcell  i  Händel  van

escriure,  per  encàrrec,  obres  en  honor  o  per  els  funerals  de  les  reines  mortes  del
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moment. L'obra de Purcell, Funeral Sentences for the death of Queen Mary II, escrita a

finals del segle XVII  per a grup de metall i cor alternat ha influït  notablement en la

música: la instrumentació triada,  un grup de metall  amb timbales que respon més a

escenaris militars o patriòtics i un tempo lent i feixuc sobretot la marxa de l'inici i del

final i no tant en la  Canzona que avui en dia s'ha convertit en una tonada més aviat

sinistre. Purcell mescla un ambient militar i molt solemne amb un aire tràgic i fatal. Pel

que fa a Händel, va escriure The Ways of Zion do Mourn o Funeral Anthem for Queen

Carolina en  honor  a  aquesta  reina  morta  l'any 1737,  una  composició  amb un  aire

increïblement tràgic i trist. Aquest anthem té la particularitat de que Mozart n'utilitzà el

tema principal per escriure el se Requiem4. I Mozart, a part del Requiem va escriure més

música per a funerals.  La  Maurerische Trauermusik, obra instrumental escrita per un

funeral d'un home maçó és rellevant bàsicament per seva instrumentació inusual; mentre

que Purcell utilitzava el metall com a símbol d'instruments fúnebres (en l'imaginari de

l'Edat Mitjana ja era així, per exemple el poema Dies Irae sense anar més lluny o moltes

estampes amb representacions de la mort) Mozart utilitza una instrumentació que crea

un so poc brillant -únicament els violins aporten aquesta qualitat-, molt avellutat i més

aviat  apagat  i sobretot amb uns greus destacats:  oboès, clarinets,  cornos di bassetto,

contrafagot  i  trompes  a  part  de  la  corda,  semblant  en  part  a  la  instrumentació  del

requiem. Totes aquestes obres també tenen en comú el tempo lent i el mode menor i

seguirà  sent  així  fins  a  la  desaparició  de  la  tonalitat  amb  algunes  excepcions

interessants.

Amb l'esclat  del Romanticisme la societat viu canvis importants i una de les

temàtiques que més èxit tindran seran totes aquelles relacionades no només amb la mort

sinó amb allò sinistre i terrorífic. Obres literàries  romàntiques i gòtiques en particular

com Frankenstein o El Vampir situen la mort com a eix principal de la narració i en la

música romàntica les obres que segueixin aquest fil seran tot el contrari de la placidesa

de les obres franco-flamenques dels segles XV i XVI i molt més incisives que les del

segle XVIII. La instrumentació serà cada vegada més enorme i a l'hora de relacionar la

música  amb la  mort  el  metall  i  la  percussió  són  els  principals  executors  tot  i  que

l'orquestra en pes buscant els límits també serà freqüent juntament amb els cromatismes,

4 EISEN, Cliff i KEEFE, Simon P.. The Cambridge Mozart encyclopedia. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. ISBN 978-0-521885-659-1
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trèmolos,  etc.  Per  exemple  ho  copsem en  la  Simfonia  Patètica de  Tchaikovsky,  on

l'últim moviment al contrari de ser un moviment que destensi l'obra com seria habitual,

el  compositor  escriu  el  moviment  amb  més  tensió  de  l'obra,  amb  un  ambient

absolutament  desconsolat  i  tràgic,  en caiguda constant  a  causa de les  escales  lentes

descendents, els  retards de novenes i sobretot el final, que a  partir del so del tam-tam

(només sona un cop en tota la simfonia) la música decau i es desintegra fins que es perd

la pulsació. De fet, Tchaikovsky indica el moviment com a Finale - Adagio lamentoso,

donant directament al moviment una significació de final vital, de lamentació. Com que

l'obra  seguia  un  programa  no  revelat  pel  compositor  s'ha  dit  que  podria  ser  una

representació del destí de l'home5.

Altres obres  abastament estudiades, interpretades i d'importància històrica que

ens servirien d'exemple serien el  Requiem de Verdi, especialment el seu famós  Dies

Irae, amb un estil marcadament operístic i potser el Dies Irae més extrovertit pel que fa

a la grandiositat d'efectius, so, tècniques emprades, etc. i també Ein Deutches Requiem

de Brahms, que tot i diferenciar-se dels requiem habituals per la tria de textos que va fer

el compositor no deixa de ser un cant de mort. No trobem l'espectacularitat de Verdi

però sí una obra de grans dimensions i de molta força emotiva. Tan en una obra com en

l'altra trobem, com quasi bé sempre, unes figures comparables a les que utilitzen altres

compositors típiques com la presència protagonista del vent metall, escales descendents,

(per exemple l'inici del  Dies Irae de Verdi i el Vivace del número 6 del Requiem de

Brahms “Denn es wird die Posaune schalen...” ), etc.

En contraposició als exemples anteriors i altres obres de compositors de tradició

romàntica trobem el compositor francès Gabriel Fauré que en el seu  Requiem fa una

lectura particular  del  final  de vida.  En aquesta  obra Fauré va suprimir  parts  que es

refereixen d'una manera macabra a la mort com la seqüència i incorpora l'In Paradisum

poc o gens habituals en altres misses de difunts. Si el més comú és adreçar-se a la mort

de manera sinistre, trista, resignada o dolorosa Fauré s'hi adreça d'una manera plàcida i

que evoca el descans. L'harmonia tonal però amb incorporacions modals, una orquestra

de dimensions més aviat petites i utilitzada amb molta cura, però sobretot parts com el

5  LATHAM,  Alison.  “Diccionario  enciclopédico  de  la  música”.  México  D.F.:  Fondo  de  Cultura
Económica, 2008. ISBN 978607160020
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Pie Jesu  i  final en re major de l'In Paradisum són absolutament contrastats amb els

dramàtics rèquiems de Verdi o fins i tot de Brahms en algunes parts del seu requiem i en

la tradició purament romàntica en general.

Mentre que en el segle XIX la relació música o art amb la mort pot ser producte

més de corrents artístics i de mentalitat en el segle XX hi ha un factor directe que canvia

la perspectiva tant de l'art com de l'imaginari col·lectiu: les guerres mundials, i sobretot

la segona, canvien el paradigma de la societat respecte l'autodestrucció humana i això a

part dels canvis socials, polítics i econòmics també desemboca en canvis artístics molt

forts. Les avantguardes, la multiplicació de corrents artístics amb una base ideològica i

filosòfica, el trencament de costums i tradicions i la crítica són producte dels canvis que

l'home fa en aquell segle. Durant la II Guerra Mundial i els anys posteriors molts autors

escriuen obres amb una relació directa amb la guerra o la seva vivència, és el cas de

Messiaen amb el Quatuor pour la fin du temps (1941) o de Penderecki amb Threnody to

the victims of Hiroshima (1960), una obra explícitament en honor a les persones mortes

per la bomba atòmica.
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En  aquesta  obra  per  a  orquestra  de  corda Penderecki  utilitza  tècniques  com grans

clusters, microtonalitat, sons percussius, registres extrems, trèmolos i diferents graus de

vibrato que fan que el so d'orquestra de corda estigui molt lluny  del so tradicional i

s'acosti més a un so maquinal i  extremadament sinistre i  dolorós. La tensió  gairebé

constant de l'obra solament és descansada en alguns unísons i pianíssims que hi ha però

és una representació excel·lent de la crueltat, fredor, terror i angoixa no de la mort en si

sinó del  provocador  d'aquesta  mort,  en  aquest  cas  l'home,  i  en nom de la  llibertat!

Certament és una obra amb una clara crítica ideològica que va més enllà de les obres

que es puguin relacionar amb la mort d'abans de les grans guerres.

Un llista extensíssima de compositors seguirien als dits fins ara, Schnittke, per

exemple,  amb un requiem amb la  utilització  freqüent  de  clusters i  dissonàncies de

semitò, una instrumentació molt original amb cor, solistes, percussió (amb campana),

piano, orgue, metall i també guitarra elèctrica! 
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Capítol II. La seqüencia Dies Irae i la seva perpetuïtat

La seqüència Dies Irae

El Dies Irae és una seqüència, que en la litúrgia de la missa es cantava abans de

la proclamació de l'Evangeli.  Les seqüències són un tipus de cant eclesiàstic  creades

probablement i difoses  pel  monjo  i  compositor  Notker  Balbulus  (840-912) que van

aparèixer per una qüestió bàsicament pràctica de memòria. Van tenir un èxit notable en

quant a producció de noves obres, fins a milers, i també per la qualitat artística. Adolfo

Salazar  ho  explica:  «Les  seqüències (sequentiæ i  sequelæ)  i  els  trops són  aquestes

novetats  que  van donar  gran  varietat  i  capacitat  d'invenció  poètica  a  les  pràctiques

monàstiques. El terme  seqüència significa  pròpiament continuació, successió de sons

vocals  on s'entonen les  jubilacions pròpies dels  Al·leluies,  aquells  llargs  florits  que,

precisament, es cantaven així, sense text, perquè, al dir Sant Agustí, l'expressió de la

veritable alegria, i més aquesta de caràcter tan elevat, no pot fer-se amb paraules, sinó

simplement amb sons.»6 La novetat fou que, com en els trops, s'introduí en els melismes

dels al·leluies un text sil·làbic, un poema versificat, per tal de fer més fàcil i recordable

aquesta  entonació.  Això va donar  peu a  que s'estengués  moltíssim aquesta  pràctica,

gràcies  en part  a  que  eren uns cants que degut  a  la  facilitat  de recordar-los es  van

apropar al poble i durant segles aquestes peces van tenir una gran acceptació fins al punt

que hi havia una quantitat de seqüències semblant a la de misses.

El cas del Dies Irae és particular. El poema original,  que parla del judici final,

no es va escriure perquè fos afegit en cap melisma ni substitueix cap Al·leluia ja que en

les misses de difunts no n'hi havia i de fet no era pas una seqüència però en el segle XIII

es troben missals on s'incorpora com a seqüència que es cantava abans de l'Evangeli.

Com altres cants gregorians, la seqüència del Dies Irae no té un autor conegut,

almenys pel que fa a la música. El poema s'ha atribuït a molts autors, entre ells el monjo

franciscà italià Tommaso da Celano (1190-1260), conegut sobretot pels llibres sobres

6 Salazar, Adolfo. La música en la sociedad europea. I. Desde los primeros tiempos cristianos. Madrid:
Alianza Editorial, 1944. ISBN: 978-84-206-85-12-0
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Sant Francesc d'Assís i Santa Clara.  També es consideren possibles autors del text el

Papa Gregori  I el Gran, Sant Bernat de Claravall o els monjos dominics Umbertus i

Frangipiani.  Sí  que s'accepta  que Tommaso da Celano  va escriure'n les dues últimes

estrofes, incloent-les en un poema més antic. Fos qui fos el poeta que escrigué el Dies

Irae en el moment que aquest poema s'inclogué en la litúrgia es van afegir els versos a

partir del  Lacrimosa dies illa per tal que el poema tingués una referència directe a la

missa de difunts. Pel que fa la música també hi ha la possibilitat que sigui una obra nova

composta a partir del cant gregorià del Libera me, on hi ha uns versets amb el mateix

cap de tema que el  Dies Irae7.

Una altra particularitat important d'aquesta seqüència és que és una de les cinc

que van sobreviure després de la Contrareforma del segle XVI, en el Concili de Trento,

juntament  amb el  Victime  paschali  laudes,  el  Veni  sancte  Spiritus,  el  Lauda  Siona

Salvatorem i  l'Stabat  Mater.  Fins  aleshores  les  seqüències  eren tan  freqüents  en  les

misses que aquestes s'allargaven inútilment, segons els conciliars i que en molts casos

els textos no eren prou apropiats o de prou qualitat per mantenir-se en la litúrgia. Així

que van suprimir totes les seqüències menys les cinc esmentades per una qüestió de

gust, cosa que ha provocat que moltes seqüències s'hagin perdut però que alhora aquests

cinc, d'indubtable qualitat i bellesa hagin perdurat en el temps i ara les coneixem.

En tot cas la seqüència del Dies Irae és un cant que s'utilitzava en les misses de difunts

o de requiem  de ritus romà des del segle  XIII fins  ja ben entrat el segle  XX. Va ser

suprimit definitivament l'any 1969 en el Concili Vaticà II tot i que en algunes esglésies i

monestirs encara es pot sentir però no com a cant dins de la missa sinó partit en parts i

lleugerament modificat en els oficis de les hores8.

El  poema  està  format  per  dinou estrofes,  aquestes consten de  tres  versos

octosíl·labs menys  les  dues  últimes,  de  quatre versos  octosíl·labs i  dos  versos

heptasíl·labs respectivament. La rima és trocaica (síl·laba forta-síl·laba dèbil). El poema

té un argument extret del llibre del profeta Sofonies9 de l'Antic Testament i sobretot del

7 DD.AA. Lexikon des Mittelalters. Munich: LexMA-Verlag, 1980. ISBN 3-423-59057-2.
8 LECLERCQ, Henri. La secuencia. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2004. ISBN 84-9805-

009-X
9 CHASE, Robert. Dies Irae: A Guide to Requiem Music. Maryland: Scarecrow Press, INC., 2003. 

ISBN 0-8108-4664-0
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llibre de l'Apocalipsi del Nou Testament. Mescla episodis de profecia, terror i por amb

episodis culpabilitat, devoció i precs de perdó. Podem  partir el poema en quatre parts

diferenciades en el to i en el  jo poètic,  essent la  quarta una coda, una conclusió  o un

afegit  que dóna sentit  directe  a la  litúrgia de la  missa de difunts  i  que té marcades

diferencies amb la resta del poema.

Dies irae, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla!

Un dia d'ira serà el dia
en què el món serà reduït a cendra,
tal com anunciaren David i la Sibil·la

Primera  part.  Caracteritzada  per  un  jo  poètic  profetitzador,  en  tercera  persona,  més

inquisitorial  que salvador.  El  primer vers  ja  denota el  dramatisme de tot  el  poema,

profetitzant  un  futur  fatal  per  a la  humanitat.  El  mot  “irae”  denota  irritació,  gran

malestar, ràbia.  És interessant l'aparició del  personatge de la Sibil·la  (Sibylla),  profeta

de  l'antiguitat  clàssica  que  en  l'època  medieval  era  vista  com  una  profeta  que  va

pronosticar la vinguda d'un messies. L'associa amb el Rei David, un dels més destacats

protagonistes de l'Antic Testament, donant un valor verídic a la profecia, excepcional.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Quin espant no es produirà,
quan el jutge vindrà
a aclarir-ho tot estrictament.

En la segona estrofa ja apareix la figura de Déu, i exactament un déu caracteritzat com a

jutge (judex).  Visió d'un  déu que abans de ser amable, bo,  tranquil·litzador és jutge,

superior i sense contemplacions, o dit d'una altra forma, no apareix Déu com a tal sinó

coma jutge. Aquesta segona estrofa pretén  aterrir, fer agafar por (Quantus tremor est

futurus) i dóna tot el poder a aquest déu judicador que tot ho aclareix (cuncta stricte

discussurus).

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

La trompeta, escampant un so admirable
entre els sepulcres de tots els països,
reunirà tothom davant el tron.

Aquí apareix un element que serà font directa per a musicar el text. La trompeta dóna un

aire de solemnitat i de grandesa (Tuba mirum spargens sonum), es deixa de banda per

moments la por per engrandir aquest gran esdeveniment (coget omnes ante thronum)
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sense deixar de banda la tenebror constant del poema (per sepulcra regionum).

Mors stupebit et Natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

La mort i la Natura s'astoraran,
quan ressuscitarà la humanal criatura
per respondre davant qui la de jutjar.

Aquí no apareixen personatges bíblics o pagans però sí personatges abstractes (Mors,

Natura),  una  aparició  que  juntament  amb  la  resta  de  personatges  bíblics,  pagans  i

mundans fan que la dimensió de l'esdeveniment que es pronostica sigui el més gran que

es pot donar. En aquesta estrofa també cal fer esment del que podríem considerar com

una certa contradicció: es profetitza que tothom ressuscitarà, però no des d'un punt de

vista positiu, ja que serà per ser jutjat.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde Mundus judicetur.

Apareixerà el llibre escrit
en què tot és contingut
i amb el qual es jutjarà al món.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Així, quan el jutge s'asseurà,
el secret es mostrarà
i res no restarà impune.

Aquestes dues últimes estrofes evoquen clarament la por i l'advertiment: tot se sabrà i es

farà justícia. Un exemple clar de com la religió en moltes èpoques ha servit sobretot per

advertir que allò  desconegut i malèfic serà conegut. Es farà justícia però no et podràs

escapar del càstig. Així acaba la primera secció del poema, amb un contingut temible,

de certa solemnitat, de grandesa i importància del Judici Final i també d'advertència i

amenaça, tot envoltat de foscor.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Què diré jo aleshores, pobre de mi?
A quin protector pregaré
quan ni el just estarà segurs?

Segona part. Aquí canvia de sobte tant el jo poètic com el to del discurs, ara qui parla és

l'home,  el  pecador,  en  primera  persona i  el  to  és  el  d'un home cohibit,  esporuguit,

vassall. A diferència de la contundència de la primera part, que imposa veritat, aquí no

hi ha seguretat, sinó el dubte (Quid sum miser tunc dicturus?). Fins i tot, davant de tanta

amenaça ni l'home bo està tranquil (cum vix justus sit securus?).
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Rex tremendæ majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Rei de tremenda majestat
que salves de grat els qui cal salvar,
salva'm, font de pietat.

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuæ viæ;
ne me perdas illa die.

Recordeu, piadós Jesús,
que sóc la causa del vostra calvari;
no em perdeu en aquell dia.

Quærens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.

Tot buscant-me, us vau asseure esgotat,
em redimireu patint a la creu;
que no siguin vans tants treballs.

Davant de l'amenaça i el to de la primera part només li queda demanar pietat. I és aquí

quan el  Déu judicador canvia per un Déu poderós i bo (Rex tremendae majestatis...)  i

per un Jesús piadós (Recordare, Jesu pie). L'home s'inculpa i demana clemència. Per

altra  banda,  per  primer  cop  apareixen  referències  als  evangelis,  concretament  a  la

Passió.

Juste Judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Just jutge de venjança,
concediume-me el do del perdó
abans del dia del judici.

En aquest fragment es dóna un fet remarcable en mesclar-se el fet de la veritat (Juste) i

alhora de la venjança (ultionis) en un mateix jutge, fent entendre que la justícia va  al

costat de la venjança, més que no pas amb la salvació: s'insisteix en el destí del càstig.

Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce Deus.

Gemego com un reu;
la culpa enrogeix el meu rostre.
Perdoneu, Senyor, a aquest suplicant.

Aquí encara emfatitza més el dramatisme del poema i els sentiments de l'home davant

de Déu o la profecia; es compara amb el culpable (tamquam reus) i reconeix la seva

culpabilitat (culpa rubet vultus meus). I continua demanant perdó.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Vós, que vau absoldre Magdalena
i escoltàreu la súplica del lladre,
a mi també em vau donar esperança.

Preces meæ non sunt dignæ,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Les meves pregàries no són dignes,
però Vós, en ser bo, actueu amb bondat
perquè no cremi en el foc etern.
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Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Feu-me un lloc entre les vostres ovelles,
i separeu-me dels cabrits
situant-me a la vostra dreta.

Tercera part. En aquestes tres estrofes no canvia el jo poètic però sí que hi ha cert canvi

en  la  seva  actitud,  clarament  esperançadora,  contrastant  amb  la  resignació  vista

anteriorment (mihi quoque spem dedisti). Fa comparacions amb personatges de caire

negatiu, Maria Magdalena, la pecadora bíblica i la figura del lladre (Mariam, latronem)

i demana estar entre la puresa i innocència i en el  costat dels  bons (Inter oves locum

præsta / statuens in parte dextra).

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

Un cop confosos els maleïts
i llançats a les flames voraces
cridau-me entre els beneïts.

Igualment no deixa de banda l'horror i el regust macabre, ja en l'anterior estrofa esmenta

l'infern (cremer igne) i en aquesta ho fa amb més claredat (flammis acribus addictis). En

tot el poema trobem el contrast entre versos de gran dramatisme i horror o de la maldat,

amb versos on apareix la bondat.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Us ho prego suplicant i de genolls,
el cor angoixat, gairebé fet cendres:
tingueu cura del meu destí.

La tercera part del poema conclou amb més precs, més comparacions amb l'infern i més

preocupació pel fat.  El jo poètic demana la protecció de Déu de manera dramàtica en

aquest moment de tanta aflicció.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.

Dia de llàgrimes serà aquell
en què ressuscitarà de la pols
l'home reu per a ser jutjat.
A ell, doncs, perdoneu-lo, oh Déu.

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

Pietós Jesús, Senyor,
Concediu-los el repòs. Amén.

La quarta i última part del poema, considerable com una coda, torna a canviar el to i el

jo poètic. De fet és com un retorn a la realitat del moment, ja que el text es canta en

honor a un difunt, per tant es podem entendre que ara qui parla és el cor o la consciència
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col·lectiva. El to és de súplica i tristesa, més que de por i no demana el propi perdó sinó

que es demana el perdó per al difunt.

Pel que fa a la melodia gregoriana,  aquesta consta de de tres seccions o frases

(A, B i C) que  van apareixent repetidament, i un final diferenciat que correspon a les

dues últimes estrofes (D) o el que hem anomenat afegit. A més si subdividim cada frase

veurem que la primera part d'A (a1) és exacta a b2 i que a3 i b3 tenen el mateix final.

A a1 a2 a3

B b1 b2 b3

C c1 c2 c3

D (afegit)

La  forma  musical  de  l'himne  és  AABBCC  (Primera  part  del  poema),  AABBCC
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(Segona), AABBC (Tercera), D (afegit). Tan aquí com en totes les seqüències l'esquema

és antifonal, on es combinen estrofes senars un cor o solista (praeccentor) a la dreta

(chorus dexter) i les parells un altre cor (succentor) a l'esquerra (chorus sinister)10.

Com és propi del cant gregorià, es fa difícil percebre gestos musicals que puguin

tenir un significat propi o que l'oient pugui deduir. No només trobem aquesta neutralitat

en el cant pla, en la música de l'Edat Mitjana una mateixa música o melodia podia ser

utilitzada en diferents textos com ho demostren els trops, la misses de paròdia  o les

seqüències mateix sense que això no tingués més  transcendència que  el fet pràctic  de

que el poble podia percebre i, o aprendre una nou cant amb més facilitat.

De fet, el propi cant del Dies Irae ja és així: A, B i C es repetixen musicant quasi

tot el poema obviant que el significat del text és molt canviant segons les estrofes. Així

doncs  mentre  que  les  dues  primeres  estrofes  amb  la  melodia  A tenen  un  caràcter

terrorífic i d'advertència les estrofes setena i vuitena, que també són cantades amb la

melodia A són d'un caràcter pietós i humil.

Sí que hi ha una concordança en la divisió musical i la divisió del poema, o sigui

que podem dir que hi ha una  certa  estructuració formal de l'obra però sense tenir en

compte una concordança de significat o emotiva entre el text i la música.  Com a molt

podríem considerar que el mode utilitzat, el dòric, i l'altura en què es troba la melodia,

en un registre força greu en A, mitjà en B i C i més canviant a D pot denotar més foscor,

poca brillantor per tal de remarcar el dramatisme i fatalitat apocalíptica del text.

Tan sols en la part D (Lacrimosa dies illa...), quan realment hi ha un canvi important en

el text és quan hi ha un canvi musical, i és digne de menció perquè aquí sí que podríem

trobar gestos tòpics que responguin al significat del poema.

10 BONASTRE I BERTRÁN, Francesc. Introducció a la història de la música. Barcelona: Universitat 
Oberta de Catalunya, 1999. ISBN 84-8429-002-6
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El primer és el fet de que les dues últimes estrofes tinguin música pròpia, per

tant, sigui volgut o no la música té una rellevància que concorda amb el text en el sentit

que el narrador canvia el to de les paraules i parla del difunt amb respecte i deixa de

banda el terror general del poema.

El segon és també un gest que no apareix ni a A, ni a B, ni a C que és aquesta

brodadura de semitò (la-sib-la) just en la paraula  lacrimosa. Tan sols en el fet de la

novetat, igual que tota la part D, la música destaca aquesta paraula però també podríem

dir que aquest gest  implica tristesa i certa lamentació.  Això és  causat pel fet que el

resultat sonor és més dolç ja que el sisè grau del mode dòric està rebaixat, convertint-se

momentàniament en un mode eòlic, o en l'escala menor natural moderna. De la mateixa

manera que el baix de lamentació típic del barroc es caracteritza, entre altres elements,

pel cromatisme entre penúltima i última nota, justament entre el sisè i el cinquè grau de

l'escala.

Un altre fet a destacar es troba en el moment que es canta la paraula judicandus:

és el moment de l'himne que es canta la nota més alta (re), i també l'única vegada. Això

fa  destacar  el  lèxic  relacionat   amb  justícia que  apareix  en  el  poema  i  que  tanta

importància té en l'esdevenir de la humanitat segons l'Apocalipsi.

Una  qüestió  que  cal  tenir  en  compte  a  l'hora  d'afrontar  l'anàlisi  d'obres  que

evoquin al  Dies Irae és que musicalment només apareixerà la secció A, a  part  dels

compositors del segle XVI com Brumel o Morales. Així  doncs,  el que queda com a

tòpic és tan sols la primera frase, fins i tot veurem que ni això. En una gran majoria de

casos només amb la cita del primer vers n'hi haurà prou per  construir una obra sobre

aquesta seqüència o n'hi haurà prou per explicitar al públic o l'oient que allò que sent fa

referència al Dies Irae. Només amb les vuit primeres notes, o en molts casos, les quatre
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primeres serà suficient per dotar de molts significats a aquella música.

Sobretot amb el Tòpic 1, on les quatre notes tenen un moviment força comú (brodadura

inferior i salt de tercera menor inferior) el que ens podrem trobar és en casos on la

relació no queda clara si és volguda pel compositor o és per altres causes.

Intertextualitat en la música

Les obres que veurem a continuació tenen en comú que es relacionen d'alguna

manera o altra amb una mateixa obra, el  Dies Irae,  o més exactament, que les podem

relacionar  amb aquest.  Totes  les seqüències  de  difunts  després  de  l'original  tindran

alguna connexió amb la primera. En alguns casos serà el compositor que pretendrà qui

això sigui així però no sempre serà així. Un oient pot establir connexions entre una obra

i una altra si així li ho indica el seu subconscient i el seu coneixement. Per tant no tot

està en mans del creador sinó que el fet d'establir nexes d'unió entre obres pot dependre

de qualsevol persona.

La relació i enfocament que hi pot haver entre una obra i una anterior pot ser

diversa,  segons  quin  tipus  de  intertextualitat  hi  ha  entre  els  dues  obres.  El  terme

intertextualitat supera la connexió que l'artista, compositor, en el nostre cas, pretén tenir

entre la seva obra i una anterior; és la relació que l'oient pot copsar entre una obra i una

altra. La definició d'intertext que fa Rubén López Cano és: «conjunt de textos que es

poden relacionar amb aquell que tenim davant dels ulls»11, o com diu Michael Riffaterre

«el conjunt de textos que ens evoca la lectura d'un determinat passatge»12. Segons López

11  LÓPEZ CANO, Rubén. “Música i intertextualitat”. Suplement ESMuC 18. pp. 4-6. Revista Musical
Catalana 271. 2007. (Descarregat [18-03-2014])

12 RIFFATERRE, Michael. “La trace de l'intertexte”. La Pensée 215. 1980.
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Cano  podem  trobar  cinc  tipus  d'intertextualitat  en  la  música:  citació,  paròdia,

transformació d'un original, tòpic i  al·lusió13.  Entenem doncs com a  citació quan un

autor fa referència explícita en la seva obra d'una altra obra. És el tipus més perceptible

d'intertextualitat  ja  que  la  cita  ha  de  ser  evident,  l'obra  citada  ha  de  ser  fàcilment

recognoscible per l'oient, també ha de ser reconeguda per l'autor (serà doncs una relació

intencionada) i la citació no pot ser transformada, sinó que ha de ser literal. La paròdia

és el cas d'intertextualitat on «s'utilitza un tema, fragment o idea d'una obra específica

com  a  punt  de  partida  per  a  la  composició  d'una  altra  obra  diferent»2.  Una

transformació d'un original es tracta, més que fer una nova obra a partir d'una altra, de

fer-li una revisió, arranjament o versió. És un cas que no ens trobarem en l'anàlisi. El

tòpic és un altre cas però més imperceptible ja que es tracta de referir-se no a una obra

concreta  sinó  a  un  «estil,  gènere  o  classe  de  música  diferent».  I  l'al·lusió ens  la

trobarem  fent  una anàlisi  acurada ja  que  és  un  tipus  d'intertextualitat  difícilment

recognoscible,  quan el  compositor  faci  «referències  imprecises,  possibles  o latents a

estructures, sistemes o procediments generals que una obra fa cap a l'estil general d'un

autor, a un tipus de música o, fins i tot, a una cultura musical».

Una melodia com a símbol perpetu

En els  últims  més  de  500 anys  podem trobar  incomptables obres  que  tenen

alguna  mena  de  relació  amb  el  cant  del  Dies  Irae,  sigui  des  d'un  punt  de  vista

estrictament religiós com musical. S'han compost milers de seqüències del  Dies Irae

tant de forma única com en rèquiems. Però allò que el fa diferent de molts altres cants

litúrgics i cants gregorians és que el Dies Irae ha transcendit del món religiós i ha passat

a formar part de l'imaginari col·lectiu més enllà de les creences de compositors, músics

o  la  societat  en  general.  La  melodia  d'aquesta  seqüència  porta  incorporada  uns

significats  i  uns  valors,  que  varien  segons  l'època  i  segons  l'enfocament  que  el

compositor en fa. A partir de principis del segle XVI alguns compositors componen una

nova música per a la seqüència de difunts, primer amb les tècniques del cantus firmus o

13  LÓPEZ CANO, Rubén. “Música i intertextualitat”. Suplement ESMuC 18. pp. 4-6. Revista Musical
Catalana 271. 2007. (Descarregat [18-03-2014])
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de la paròdia, cosa que vol dir que la música original hi apareixia d'alguna manera o

altra. Compositors com Brumel o Morales, que veurem  atentament més endavant, o

Févine i d'altres utilitzen aquestes tècniques. En aquell moment no tenim constància que

la melodia del Dies Irae simbolitzés quelcom més del que el text del poema ens descriu

i el caràcter d'aquestes seqüències són molt similars, salvant les diferències estilístiques,

del cant pla original. Igualment, moltes de les misses de difunts o Requiems que podem

trobar no contenen aquesta part de la missa, i durant un llarg període de temps, fins al

segle XX, el cant que es podia sentir era el gregorià. 

En el segle XVII, en ple Barroc es pot veure un canvi de perspectiva pel que fa a

la música religiosa. A Catalunya per exemple encara podem trobar compositors com

Joan Cererols que en la seva  Missa pro defunctis manté una idea idèntica que en les

misses anteriors component una seqüència que manté la condició antifonal que alterna

les parts gregorianes amb parts de nova música. Però trobem casos de compositors prou

influents com Lully a França o Biber a Alemanya que escriuen unes obres  en què el

caràcter més introvertit de la música a capella (o amb doblatge instrumental) canvia per

unes obres on es mescla el paper del cor amb solistes i l'ús de l'orquestra. En el  Dies

Irae de Lully (1687) veiem una obra ampliada amb parts per a solistes, altres per a cor

amb introduccions i interludis instrumentals que desprenen lluminositat,  mesclant els

nous estils orquestrals de l'època i, malgrat continuar sent obres litúrgiques, que  eren

interpretades  durant  la  missa,  tenen una presència molt  més destacable que un cant

gregorià o les misses del Renaixement. Lully escriu una música que poc té a veure amb

el cant gregorià original però sí que fa aparèixer el principi de la melodia (Tòpic 1) com

una paròdia, diferent a com ho  feien aparèixer els compositors renaixentistes perquè

senzillament fa aparèixer el cap del tema.

Al segle XVIII hi ha el cas d'una obra que ens aboca al dubte de si la relació

amb el Dies Irae és o no és intencionada. És el cas de la Simfonia n.103, coneguda com

“Redoble de timbal”, de Joseph Haydn. L'obra s'inicia amb un redoble de timbal i tot

seguit,  el  baixos  de  l'orquestra,  fagots,  violoncels  i  contrabaixos  entren  amb  una

melodia,  que  les  seves  quatre  primeres  notes  coincidixen  amb  el  principi  del  cant

gregorià. Tal com hem vist, solament amb quatre notes l'oient pot establir una connexió
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amb una altra obra i en aquest cas a més, hi ajuda el fet que la melodia és presentada

únicament  pels  greus  de  l'orquestra,  sense  cap  acompanyament  i  precedida  per  un

redoble de timbal, que el seu so greu i tronat pot  insinuar a  l'oient un significat més

aviat fosc. Podríem estar parlant d'una paròdia del Dies Irae, on tan sols d'una casualitat

que alguns oients perceben com a quelcom més.

Hi  ha  un  canvi  important  amb  l'arribada  del  pensament  romàntic:  molts

compositors  aprofitaran  per  compondre  obres  on  el  cant  gregorià  serà  un  element

significatiu de quelcom macabre i  convertiran el  Dies Irae en un símbol grotesc de

l'horror de la  mort,  associant  sovint  aquesta  música (acompanyada de certs  element

tècnics comuns) a la dansa macabra de la baixa edat mitjana14.  Dues de les obres més

representatives  les  veurem  més  endavant  de  manera  detallada,  la  Symphonie

Fantastique de Berlioz i  el  Totentanz de Liszt.  Hi  ha desenes d'obres  on apareix la

melodia  que  estem  treballant.  Tchaikovsky,  Saint-Saëns,  Dvorak,  Rachmaninoff  i

Mahler, entre d'altres l'han feta servir alguna vegada.  Pel que fa a Rachmaninoff la va

usar diversos cops, en les seves simfonies o en l'obra per a piano i orquestra Rapsòdia

sobre un tema de Paganini op.43, on apareix en dues de les 24 variacions, en la desena i

en l'última. L'obra té moltes semblances amb l'obra de Liszt  Totentanz, pel que fa al

tipus  d'obra,  variacions  virtuoses  per  a  piano  i  orquestra,  l'espectacularitat  i  les

connexions que un pot establir amb termes diabòlics i de la mort. En la desena variació

el Dies Irae apareix formant part directe de la variació. De fet el piano en comença fent

la melodia, als greus (de la mateixa manera que ho fa Liszt), i combina aquest tema amb

el  de  Paganini.  És  important  fixar-se  que  justament  en  aquesta  variació  és  quan

Rachmaninoff utilitza una figura ja lligada al cant gregorià fúnebre com són les escales

cromàtiques descendents, justament, a més, quan són els instruments de vent metall que

toquen  el  Dies  Irae,  de  la  mateixa  manera  que  tants  compositors  havien  utilitzat

anteriorment. En l'última variació, en canvi, el Dies Irae no hi està integrat, sinó que el

compositor el fa aparèixer de manera sobtada, triomfal i exultant, i tal com ha aparegut,

desapareix. Talment com si fos un pes que Paganini i el virtuosisme en general porta a

sobre sigui on sigui.

14 La dansa macabra és una dansa folklòrica present a la major part de'Europa, que avui en dia encara té 
continuïtat en alguns punts, a Catalunya per exemple, al poble de Verges. És representada per uns 
personatges caracteritzats com a esquelets o morts, amb calaveres i dalles.
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Un  altre  cas,  en  Mahler,  la  utilització  del  cant  pla  del  Dies  Irae és  ben

interessant, ja que no en fa un ús directe superficial sinó que l'integra totalment dins de

l'obra. De fet, en la seva primera aparició al desenvolupament del primer moviment pot

passar desapercebut en una primera audició ja que és presentat per les trompes mentre

que alhora el violins es troben fent un altre tema. Podria ésser una casualitat ja que tan

sols presenta les quatre primeres notes del cant gregorià, com altres cops hem vist, però

tenint en compte que el primer moviment es titula  Totenfeier (ritus fúnebres) i de la

forma que el presenta al cinquè moviment podem parlar d'una referència concisa, d'una

paròdia. Ara bé, així com en altres exemples exposats la intenció del compositor era

presentar la paròdia o cita, segons el cas, de forma neta, sovint a l'unisò amb diversos

instruments i dinàmica forte, Mahler ho encobreix tant d'una harmonització, com de la

superposició de temes entre instruments i també pel fet que el cap del tema gregorià és

també cap d'un tema nou que utilitzarà i desenvoluparà. De fet, és en la primera meitat

del cinquè moviment,  abans de la  “Resurrecció” quan entra  el  cor, on apareix amb

claredat  el  cant gregorià,  amb una facilitat  per  l'oient d'establir  un nexe amb aquest

material tan significatiu. El tema apareix diverses vegades, primer d'una forma dolça a

les fustes, però més endavant  el tema passa per tota l'orquestra i en un punt és presentat

en  pes  pel  metall  sol,  sense  la  intromissió  d'altres  instruments  de  l'orquestra.  La

suggestió del Dies Irae és presentada  en forma de coral integrat en la superposició de

temes o de manera directa i variant la instrumentació, que és profundament refinada. El

fet que el tema gregorià estigui tan integrat en l'obra provoca que malgrat sentim que el

Dies Irae és present no l'associem tan sols amb les idees que en Liszt, Rachmaninoff i

altres pensem, d'horror, destí fatal, etc. sinó que és un impàs cap a la Resurrecció final. I

des d'un punt de vista musical també és així; comparant-ho amb l'últim cas presentat, el

de Rachmaninoff, on el  Dies Irae apareixia com a culminació final, amb Mahler no

deixa de ser un material més dels que empra.

Fins ara hem vist  sobretot l'aparició del  Dies Irae en obres orquestrals,  però

també tenim exemples de música no orquestral amb referències al cant gregorià. Hi ha

dos casos en obres per a piano en què el Dies Irae hi és present. A l'epíleg de Goyescas

de Granados, Serenata de l'espectre el cant fúnebre apareix molt velat, a més de variat,
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però com a senyal inequívoc, tenint en compte que l'obra és una dansa d'un fantasma.

Anterior a Granados tenim el cas de Brahms a l'Intermezzo op.118  n.6,  molt

obscur, ja que per una banda desconeixem si l'obra podia tenir algun sentit més enllà de

l'abstracció  purament  musical  i  que  ben  bé  podria  tractar-se  d'una  casualitat.  Però

igualment, i de fet, aquest és el quid de la qüestió, l'associació que podem fer com a

oients no ha d'ésser  perquè provocada expressament pel compositor. L'obra comença

amb  les  quatre  primeres  notes  del  Dies  Irae,  i  fàcilment  podem  relacionar  aquest

principi amb la música anterior. Després no hi ha més senyals que puguin demostrar que

hi havia una concepció del compositor per referenciar aquest cant.  Potser algú podria

fixar-se en els arpegis d'acords disminuïts o el caràcter melancòlic i més aviat fosc de

l'obra, però això no és prou concloent per afirmar amb claredat una intencionalitat de

Brahms a l'hora d'utilitzar aquest cap del tema.

Ben entrats al segle XX les aparicions d'aquest cant són habituals en obres de

compositors com Honegger, Dallapiccola i Xostakóvitx però no pas en les avantguardes

i sobretot en la música posterior a la II Guerra Mundial. 

Més enllà del piano, le mencions al Dies Irae en música per a altres instruments
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són escasses. Un cas interessant és la Sonata n.2 per a violí sol d'Eugène Ysaÿe. L'obra

estableix moltes connexions amb el passat, no només amb el Dies Iræ sinó també amb

Bach (l'obra comença citant la Partita n.3), amb el virtuosisme violinístic típicament de

Paganini, amb el virtuosisme barroc i amb les associacions significatives que fem des

del Dies Iræ; els títols del moviments així ho demostren, Obsession, Malincolia, Danse

des Ombres i Les furies. Així l'obra es converteix en un compendi de formes on el Dies

Irae pot aparèixer en una obra per a violí sol.
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Capítol III. Comparacions concretes

Brumel vs Morales. El Dies Irae al segle XV

El primer compositor que va compondre un Dies Irae després del cant gregorià

fou Antoine Brumel (1460-1512)15. Fins llavors en la Missa de Requiem s'utilitzava el

cant pla original en la seqüència del  Dies Irae. Brumel, compositor  del renaixement

franco-flamenc elabora una seqüència de la mateixa manera en que es componia molta

de la música religiosa: es creava un contrapunt de tres o més veus que es mesclen amb

el  cantus  firmus,  el  cant  gregorià  original.  Aquest,  en  certs  moments  deixa  el  cant

original i es permet escriure petites seccions sense el cantus firmus i no sempre apareix

en la mateixa veu sinó que s'intercanvien els rols unes i altres. Els mètodes tècnics són

els propis de l'època i del contrapunt, bàsicament en aquesta obra és la imitació, més o

menys lliure del  cantus firmus.  És la mateixa tècnica que s'utilitzava en les Misses de

Paròdia, per tant el tipus d'associació amb l'obra original és clara. Brumel musica només

les  estrofes senars de manera que es va alternant el cant gregorià amb la seva paròdia,

deixant  per  praeccentor la  paròdia  de la  seqüència i  pel  succentor el  cant  gregorià

original.  A més  a  més  no totes  les  estrofes  parodiades  són distintes  sinó que  estan

agrupades en parelles (3-9, 5-15, 7-13 i 11-17) menys la primera i la dinovena.  Les

estrofes 5 i 15 tenen la particularitat que tan sols estan a dues veus,  superius amb el

cantus  firmus força variat  i  altus fent  una segona veu lliure.  I  la  segona part  de la

dinovena (Pie Jesu Dómine...) canvia la mètrica de binari a ternari.

Posem un primer exemple del principi de la seqüència, que correspon a la frase

a1 de l'original i el primer vers del poema. El cantus firmus el porta el superius, l'altus

transposa una quinta amunt la primera part d'a1 i en la segona afageix uns melismes. La

tercera veu, el tenor, simplement omple el buit que queda entre altus i bassus amb una

melodia sense relació amb el cantus firmus. El tractament de la melodia del bassus és

per omissió o resum d'a1.

15 CHASE, Robert. Dies Irae: A Guide to Requiem Music. Maryland: Scarecrow Press, INC., 2003. 
ISBN 0-8108-4664-0
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Malgrat no saber del cert en quins tempos exactes s'interpretaven el cant pla o la

seqüència de Brumel podem arribar a la conclusió que pels valors que escriu Brumel i

perquè sigui entenedor l'entrellat  contrapuntístic el  cantus firmus és  més lent que la

melodia  original  però  igualment  per  l'oient  és  prou evident  la  relació  entre  l'antiga

seqüència  i  la  nova;  totes  les  veus  participen  d'una  mateixa  intervàlica  (segones  i

terceres  menors)  i  uns  mateixos  dissenys  melòdics  (brodadures,  graus  conjunts).  El

bassus, per la seva condició de marcar -tímidament aleshores- l'harmonia té uns salts

més marcats però no fan variar el resultat sonor fruit dels elements comuns  entre les

veus.

Si havíem arribat a la conclusió que en el cant gregorià no hi havia una relació

de  significació  en  la  música  respecte  el  text,  deixant  de  banda  alguna  possible
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interpretació de les dues últimes estrofes aquí, amb Brumel passa el mateix. Malgrat que

el resultat pugui ser ben plaent per a l'oient no hi ha gaires raons que ens facin veure una

pretensió per  part  del  compositor  de  ressaltar  mots,  versos,  estrofes,  tensions  de

l'argument, etc. Tan sols en l'última part de la seqüència podríem parlar d'un canvi en la

música provocat per la significació del text. La dinovena estrofa (Pie Jesu Domine) es

canvia la mètrica, de binària a ternària. Hi ha dues raons possibles per justificar aquest

canvi. La primera: el canvi és causat per la variació de la mètrica, de versos octosíl·labs

a heptasíl·labs però és poc probable perquè el ritme continua sent trocaic. La segona: el

canvi és provocat per suggerir també amb la música l'últim prec del poema, si fos així

tindríem un canvi intencionat per part del compositor. Aquesta última part contrasta amb

la resta pel  caràcter homofònic, per la quasi desaparició del contrapunt i per la poca

continuïtat del discurs musical. El compositor remarca el text pausant la música, fent-lo

més entenedor i desproveint-lo de florits.

Un altre  cas  força  proper,  temporalment  parlant,  a  Brumel  és  el  compositor

andalús  del  Renaixement  Cristóbal  de  Morales  (1500-1553).  En  la  seva  Missa  pro

defunctis,  escrita a mitjans de segle XVI la seqüència gregoriana apareix quasi en la

seva totalitat menys en el Pie Jesu, que està compost pel compositor. Aquest Pie Jesu, a

cinc veus,  és més avançat  harmònicament  parlant  que la  seqüència de Brumel però

alhora la  tècnica no s'adiu exactament  amb la  tècnica de la  paròdia sinó de  cantus

firmus a una única veu, la superior, mentre que les altres quatre veus conformen un

teixit  contrapuntístic amb poques floritures però amb moviments imitatius al  cantus

firmus. La durada d'aquesta part de la missa és curta i dóna poques pistes per respondre

les preguntes que proposa aquest treball, però alguns elements ens indiquen l'aposta del

compositor per una sonoritat concreta  que responguin a les necessitats d'un text que

implora i prega: l'harmonia, encara modal però amb uns indicis clars de tonalitat, és

plena  de  relacions  de  quartes  descendents al  baix,  amb  successions  com  les  dels

compassos 2 a 6 (SolM-ReM-Lam-Mim-Sim) o la cadència plagal picarda final que

provoquen una resultat solemne i assossegat que contrasta del tot amb el cant pla que

precedeix la peça, o de la primera part de la peça. I això també és un motiu important a

tenir en compte; en un moment on ja hi ha una cerca per una sonoritat més afable, més

llibertat  en  les  normes  compositives,  dissonàncies,  relacions  en  l'harmonia,  etc. el
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contrast entre el cant gregorià i la nova polifonia és fort i és una manera de remarcar el

text final, l'última estrofa on es demana el “repòs etern” al difunt.  Un altre element el

trobem a les cadències que acompanyen els tres finals del text:  Domine (compàs 10),

requiem (compassos 21-22) i Amén. La primera cadència, si és que realment en podem

dir així, va  a  parar al III grau de l'escala, un acord major, que comporta una obertura

harmònica i més llum just quan en el text es refereix a Déu (Domine). En la segona

cadència, autèntica (únic moment on hi ha un moviment clar de quintes al baix), no va

al I grau de l'escala (tenint en compte que en movem en un mode dòric) sinó al IV i les

quatre  veus  inferiors  continuen fins  a  arribar  altre  cop al  III  grau  on s'enllaça  amb

l'Amén. Un element que ens podria indicar continuïtat, en reflex de l'eternitat i també de

repòs (requiem) amb els moviments més grans al baix que la resta de la peça. A l'Amén

Morales fa ús d'un recurs més típic i finalitza el  Pie Jesu amb una cadència plagal

picarda que podem  interpretar, sobretot pel fet de passar a mode major, a un senyal

d'esperança.  Un tercer element és la tria de veus que utilitza Morales, també en quasi

tota la missa: cinc veus greus que aporten una foscor  idònia a una missa de difunts.  I

també, com a quart i últim element remarcable, es pot dir que  aquest mínim contrapunt

de  les  veus,  que  desemboquen a  una  sonoritat  homofònica  responen  també  als

qualificatius esmentats fins ara.
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Berlioz vs Liszt. El Dies Irae al segle XIX

Berlioz  va  ser  en  moltes  qüestions  un  revolucionari  de  la  música,  va  ser  el

primer que va veure en l'orquestra simfònica un instrument infinit de sons treballant el

timbre més enllà del so propi de cada instrument, el primer que amb voluntat escrivia

passatges  on  la  bellesa  del  so  és  l'element  primordial,  el  creador  de  la  música
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programàtica romàntica i un artista lliure que renegava sovint del passat i que va tenir

més seguidors una generació posterior que en la seva. Tot això esmentat ho trobem a la

Symphonie fantastique,  una  obra  cabdal  per  les  seves  innovacions  i  per  la  seva

influència posterior que segueix una narració explicitada pel propi compositor des de la

seva estrena i que és la precursora dels poemes simfònics  i de la idea fixa o leitmotiv

wagnerià.  Un dels hereus de tot  aquest llegat va ser Franz Liszt, que tot i que amb

Berlioz els diferencien punt cabdals, com el piano (Berlioz amb prou feines el sabia

tocar i no l'utilitzà mai per compondre) o l'èxit i la fama, en  quasi bé  la resta, Liszt

prové de Berlioz. Va compondre molta música programàtica i va ser també una persona

que s'avançà al seu temps, amb la diferència que Berlioz a mesura que anava madurant

la  seva  obra  era  menys  transgressora  i  en  Liszt  trobem les  obres  més  sorprenents

estilísticament parlant cap al final de la seva vida. Podríem dir que Liszt va fer amb el

piano el que Berlioz havia fet en l'orquestra: superar-la, engrandir-la i donant l'empenta

per arribar als seus límits (es tardaria un segle a arribar-hi). En Liszt veurem l'obra per

piano  i  orquestra  Totentanz,  amb  una  clara  influència  de  l'últim  moviment  de  la

Symphonie fantastique de Berlioz, que pocs anys abans havia transcrit per piano16.  No

és gens estrany que uns dels compositors que més aprofundim en el treball sigui Franz

Liszt si tenim en compte les nombroses obres que tenen relació amb el destí fatal de

l'home,  la  mort,  el  dimoni  o qualsevol  concepte  més  o menys  sinistre:  la  Simfonia

Dante,  Simfonia Faust,  Inferno,  Unstern!,  sinistre,  disastro...  Va  transcriure diverses

obres d'altres compositors que també tenien alguna relació amb qüestions obscures, de

Schubert, el lied  Elrkönig, de Saint-Saëns la  Danse Macabre,  la fantàstica de Berlioz,

etc. D'alguna manera aquesta obsessió per mostrar musicalment tant horror s'adiu amb

la seva  condició  de gran virtuós  i  el  cas  de  Totentanz és  evident  la  connexió entre

virtuosisme-sinistralitat.

En els dos casos que es presenten a continuació els compositors tracten el cant

pla  original  de  manera  paròdica,  igual  que  Brumel  i  Morales,  però  sobrepassant  el

significat que aquests donaven a la melodia. Per altra banda, Berlioz fa referència a les

frases A i B del cant original i Liszt només a la frase A.

16 SCOTT, Derek B.. “Diabolus in Music: Liszt and the demoniac”. A: From the erotic to the demonic: 
on critical musicology. New York: Oxord University Press, Inc., 2003, pp. 128-151. ISBN 0-19-
515195-X
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La Symphonie fantastique de Berlioz fou composta l'any 1830 amb el subtítol “Épisode

de la vie d'un artiste”. L'obra narra la seva pròpia experiència d'un amor no correspost

amb la  que seria  la  seva futura dona,  Harriet  Smithson,  i  que llavors  encara no es

coneixien.  La  simfonia  es  divideix  en  cinc  parts:  “Rêveries,  passions”,   “Un bal”,

“Scène  aux  champs”,  “Marche  au  supplice”  i  “Songe  d'une  nuit  du  Sabbat”.   Ens

fixarem solament en l'últim moviment, que evoca a un somni d'un aquelarre de bruixes i

que  Berlioz  explica  en  les  notes  del  programa,  imprescindibles  per  seguir  a  l'obra

segons el mateix compositor:

“Il se viot au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de
monstres  de  toute  espèce,  réunis  pour  ses  funérailles.  Bruits  étranges,
gemissements,  éclats  de  rire,  cris  lointans  auxquels  d'autres  cris  semblent
répondre. La mélodie animée reparaît encore, mais elle a perdu son caractère de
noblesse et de timidité; ce n'est elle qui vivent au sabbat... Rugissement de joie à
son arrivée... Elle se mêle à l'orgie diabolique... Glas funèbre, parodie burlesque
du Dies Irae, roude du sabbat. La ronde du sabbat et le Dies Irae ensemble.”17

Berlioz explica una escena lúgubre amb la imatge que és aterridora, ell mateix es veu en

el seu propi funeral envoltat d'éssers fantàstics sinistres i grotescos, amb sons estranys

on  es  mesclen  crits,  riures  o gemecs.  Apareix  el  tema  de  l'estimada  però  sense  el

refinament ni el caràcter que havia tingut abans, i aleshores la incorpora en la celebració

macabra i l'orgia. Per tal de plasmar clarament aquesta narració Berlioz tria el Dies Irae

com a música de la dansa macabra.

Formalment podem dividir aquest moviment en cinc parts: les dues primeres són

de presentació de l'escena, amb una primera part més obscura o llunyana i una segona

grotesca i  boja, després continua amb el  Dies Irae,  la  Ronda du sabbat  i  la mescla

apoteòsica d'aquest dos temes per acabar l'obra.

L'orquestra  necessita  força  efectius:  2  flautes  (2a flautí),  2  oboès  (2n Corn

anglès), 2 clarinets (1r  clarinet  en mib), 4 fagots (doblant-se entre ells), 4 trompes, 2

trompetes, 2 cornetes de pistons, 3 trombons, 2 oficleides o tubes (segons la versió), 4

timbales, plats, bombo, caixa, 2 campanes, arpes (4 recomanat) i cordes.

17 BERLIOZ, Hector. Symphonie fantastique [Música impresa] Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1972. ISMN
M-006-202629-0.
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Part A:  Larghetto.  Compassos  1-20.  En tots  aquests  vint  compassos  Berlioz

quatre  elements:  1)  acords  disminuïts  amb violins  i  violes  a  l'agut  dividits  a  3-3-2

respectivament recolzats per la fusta i amb una indicació de timbre: sordina i a la punta

de  l'arc.  Combinant  trèmolos i  la  figura  rítmica  que  el  seu  resultat  és  tècnicament

tímbric. Sempre pianíssim. El resultat és d'una remor aguda i força indesxifrable.

2)  A partir  del  primer  element  construeix  una  escala  cromàtica  descendent  amb les

cordes. Resultat: Caiguda o despreniment de la remor aguda. 3) Escales ascendents de

quinta disminuïda i acords disminuïts formats en brodadures sempre en els greus per

violoncels i contrabaixos. Resultat: Remor indesxifrable als greus, soroll.

4) És l'element contrastant, el toquen les fustes agudes (flautes i oboès) i resposta molt

piano la trompa en  bouché i  és pseudomelòdic: una sola nota amb un ritme clar de

tresets que acaba amb un  glissando descendent, com el  despreniment de l'element 2.
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Harmònicament només s'utilitzen acords quatríades disminuïts fent que en aquesta part

no hi hagi un procés harmònic clar. Tots aquests elements, que conformen un discurs

sense  continuïtat  ni  desenvolupament  però  amb  una  presència  d'innovacions  de

l'orquestra,  sobretot  tímbriques,  ens  aporten  a  la  música  una  pausa  temporal,  una

presentació sonora del context, de la imatge que Berlioz descriu: el somni del seu propi

enterrament ple de personatges fantasmagòrics.

Part  B:  Allegro-Allegro  assai-Allegro.  Compassos  21-126.  Després  de  la

presentació del moviment comença en si el discurs musical. Amb el rerefons (remor

provinguda de l'element 3 de la primera part) del bombo i les timbales el clarinet (en do)

toca una melodia  (la  Idée fixe de la noia) en compàs 6/8 molt grotesca, dansable en

plena follia amb trinats i mordents recurrents en un do major que passa desapercebut per

l'absència d'acompanyament (a part d'un arpegi de cordes) i l'embrutiment dels trinats i

mordents.

Berlioz marca que és un solo lointant, llunyà, que és estroncat per l'aparició sobtada de

l'orquestra en pes amb dinàmica de fortíssim i amb un lleuger canvi de tempo, d'Allegro

a Allegro assai i canvi de compàs, 6/8 a 2/2. Aquest tutti orquestral es caracteritza per la

pèrdua de la melodia enfront de la sonoritat del forte i la superposició de ritmes ternari i

binaris. Harmònicament, d'un acord de mib major es passa a sib major (tònica-dominant

per primer cop evident) mitjançant una escala cromàtica  ascendent. Després es torna a

la melodia que havia presentat, però ara amb el clarinet en mib, més agut i més estrident

i en la tonalitat de mib i amb un acompanyament força inusual (clarinet i oboès) i mica
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en  mica  es  va  engrandint  l'orquestra.  És  remarcable  que  l'instrument  que  dobla  el

clarinet  en  mib  és  el  flautí,  insistint  en  una  sonoritat  molesta,  molt  aguda  i

desequilibrada,  responent  a  la  perfecció  a  la  narració  (crits,  gemecs  i  rialles

sornegueres).  Aquesta part  desemboca altra cop a un tutti orquestral amb la presència

constant d'acords disminuïts i relacions cromàtiques. Abans del Dies Irae apareix un nou

element, d'importància: les campanes, ressonants, totalment soles i que apareixent per

primer cop, en senyal inequívoc d'avís que alguna cosa es prepara o passarà, fàcilment

interpretables com un senyal de mort,  el  Glass fúnebre (toc de difunts) de què parla

Berlioz a les notes de programa. Amb l'aparició de les campanes va sonant de manera

desordenada i a  batzegades el cap del tema de la ronda del sabbat que més endavant

sonarà en la seva plenitud.

Part C /  Dies Irae: Sans presser. Compassos 127-240. Seguidament del senyal

de les campanes el tema del Dies Irae és tocat per només instruments greus: fagots (els

quatre!) amb les tubes, com el cant pla, sense acompanyament a part de la sentència

constant de les campanes. El resultat és que el Dies Irae aparegui d'una manera fosca i

sinistra, més a  prop de l'infern que del  cel. Tot  seguit un tutti  de metalls  entra  per

remarcar altra cop aquest cant però ara harmonitzat, de manera, això sí, força simple.

Aquesta entrada del metall recorda el Requiem del mateix Berlioz, en la seqüència, la

part del  Tuba mirum, on una gran banda de metalls és la protagonista del moment.  I

després dels metalls arriba les cordes i fustes agudes presentant el Dies Irae amb un

ritme de dansa grotesca, el mateix del tema del clarinet en mib de la part B. Sempre, de

rerefons les campanes van tocant, com si a l'església toquessin a morts. En tota aquesta

secció  Berlioz  combina  aquestes  tres  variables  del  Dies  Irae,  però  en  totes  elles

converteix un cant sacre, que en si mateix no és pas sinistre (sí, si tenim en compte el

text que és cantat) en una melodia pròpia dels inferns, un resultat que posa en evidència

la  perspectiva  romàntica  i  gòtica  de  la  mort,  ajuntant  el  Dies  Irae amb  la  Dansa

Macabra,  complementant  un cant  religiós amb l'imaginari  de la  mort  de l'Alta  Edat

mitjana i el pensament propi dels temps de Berlioz.

Per altra banda cal tenir en compte que no respecta escolàsticament el tema,

sobretot  rítmicament, ja que  converteix totes les notes en la mateixa durada menys el
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final d'a2 i b3. Si ho analitzem més concretament tenim que les parts a1, a2 i b2 (que és

igual a a1) no hi ha gaires canvis a part d'una brodadura i la finalització d'a2. Els canvis

importants els trobem a b1 i b3, on hi ha retocs en les notes de pas i la desaparició

d'altres. És curiós el fet que Berlioz no fa aparèixer la part a3 del cant gregorià en cap

moment.

Part D /  Ronde du sabbat:  Un peu retenu. Compassos 241-413.  En aquesta

part, Berlioz utilitza l'orquestra d'una manera més tradicional, almenys pel que fa als

rols dels instruments i les combinacions de seccions però en canvi treballa més un estil
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contrapuntístic, amb el tema principal de la Ronde du sabbat. La part D es caracteritza

per la sensació d'onada provocada per  crescendos i  canvis sobtats  de dinàmica i  de

desaparició de seccions. Alhora, tot i la presència d'una melodia ascendent i enèrgica

amb l'ús a cada finalització de les síncopes i d'uns clars estrats orquestrals tota aquesta

secció el discurs és repetitiu i caòtic, poc desenvolupat pel que fa a material però variat

en l'orquestració. Cap al final, quan sembla que el material emprat ja no dóna més de si,

l'energia es va perdent i altre cop són els baixos de l'orquestra qui són els protagonistes;

mica en mica es va teixint un gran crescendo orquestral (el sorollós trèmolo del bombo

és clau), amb l'aparició llunyana però amatent del Dies Irae, que acaba amb un lleuger

desenvolupament del tema principal i una última  aparició nítida d'aquest a les cordes

abans de la tornada triomfal del Dies Irae i de la combinació dels dos temes.

Part E /  Ensemble final: Compassos 414-524. Sembla la celebració eufòrica i

apoteòsica de la victòria de la mort. De manera explícita el  Dies Irae i la  Ronde du

Sabbat són fusionats un sobre de l'altre, per començar tot el vent menys flautes toquen

la  melodia  del  Dies  Irae i  la  corda  el  tema  de  la  Ronde  de  Sabbat.  Les  flautes

s'afegeixen amb la corda quan el tema de la Ronde desapareix per unes escales veloces,

fàcilment evocatives al vol de les bruixes o un vent impetuós. Tot seguit apareixen una

sèrie  d'episodis  formalment  més  aviat  inconnexos  on  són  destacables  l'aparició

desdibuixada  del  tema  de  la  Ronde,  amb  els  mateixos  canvis  que  al  principi  del

moviment havia  aparegut la  idée fixe de la noia:  trinats i  mordents que  embruten la

melodia original i per sobre un tècnica sorprenent i pionera del  col legno (Berlioz ho

marca com a  frappez avec le bois de l'archet) en els violins i violes i més endavant

l'aparició altra vegada del Dies Irae en fagots i tubes primer amb la corda i bombo fent

uns trèmolos amb uns canvis de dinàmica exagerats i la següent entrada de trombons i

una trompa amb el tema gregorià el doble de ràpid que s'enllaça amb un motiu de la

Ronde du Sabbat.  Després arriba una coda  boja, en do major (tonalitat principal del

tema Ronde du Sabbat) i el final fortíssim i exultant.

En tot  el  moviment  Berlioz utilitza   un recurs  per  tal  de dotar  de significat

fúnebre i macabra la música: l'enlletgiment.  No des d'un punt de vista despectiu sinó

d'allunyament de la puresa  del so  (a la  mateixa  simfonia la trobem per exemple en el
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corn anglès a la tercera part Scène aux champs). Aquest serà un recurs que Liszt encara

desenvoluparà més.  L'ús d'instruments com el clarinet en mib o el  flautí  de manera

descarada, acords tupits en els baixos i l'ús recorrent de les timbales però sobretot del

bombo, els grans divisi de corda en el seu agut, l'ús de tècniques com el col legno, els

mordents i els trinats, l'aparició contínua d'escales, acords o harmonies cromàtiques són

la forma que té el compositor per plasmar una idea o imatge fosca en tots els aspectes.

A l'obra Totentanz ens trobem, a diferència de l'últim moviment de la simfonia

de Berlioz, que Liszt només treballa sobre una mateixa idea i dues fonts. La idea és

essencialment la mort, vista des del punt de vista més macabre i sorneguer i les fonts

són el cant gregorià del  Dies Irae  i  la dansa macabra. Malgrat la dansa macabra no

tingui una relació directa amb el Dies Irae amb Berlioz les dues fonts ja són unides i en

Liszt és una mateixa cosa. De fet l'obra es titula Totentanz (dansa macabra), Paraphrase

über Dies Irae.  Sembla que el compositor es va inspirar amb un fresc del pintor italià

Orcagna (1310-1368),  Trionfo della morte o amb  gravats atribuïts a Holbein sobre la

dansa macabra.

El  Totentanz es  va  estrenar  l'any 1865,  força  anys  després  de  la  Symphonie

fantastique de  Berlioz,  però de fet,  Liszt  hi  va treballar  anys,  entre  compondre-la  i

revisar-la.  L'obra és una peça de virtuosisme que formalment podríem dir que és un

tema amb variacions ampliat:  Introducció,  cinc  variacions,  entre la IV i la V hi ha la

primera cadència i la V variació és més desenvolupada que les altres, després hi ha una

segona cadència, un desenvolupament i el final. De fet, en tot moment de l'obra podem

copsar amb facilitat el cant pla original: la introducció presenta el tema però ja podria

ser una variació de la mateixa manera que les cadències també fa aparèixer el tema i en

el desenvolupament, perquè més que transformar el tema principal el que sobretot fa és

acompanyar-lo de maneres molt diverses, sigui amb l'orquestració, el material emprat,

l'harmonia, canvis constants de tempo etc.

Introducció: Andante-Allegro moderato. Compassos 1-51. L'obra comença amb

uns acords disminuïts a la zona més greu del piano reforçats per les timbales i després,

sobre  el  soroll  del  piano i  timbales  el  Dies  Irae  és  tocat  per  les  seccions  greus  de

47



l'orquestra: clarinets i fagots, trombons, violes, violoncels i contrabaixos. Tot seguit el

piano fa un reguitzell rapidíssim d'acords disminuïts sobreposats d'extrem a extrem del

piano, amb la resposta de l'orquestra amb cops fortíssims, una breu cadència i la tornada

del tema aquest cop amb més efectius de l'orquestra que al principi i el piano fent un

trèmolo amb un acord disminuït, ara a l'agut. S'acaba de presentar el tema amb un pedal

de dominant i després el piano sol presenta el tema de manera ben diferent que abans,

harmonitzat d'una manera més detallada, sense radicalitzar les tècniques i amb un aire

de placidesa, en un tempo d'Allegro moderato.

Aquesta introducció és, en part, un resum del que hi haurà en tota l'obra: gran

contrast entre moments on Liszt busca els extrems del piano i de l'orquestra amb grans

fortes,  virtuosisme,  radicalitat  del  material  i  enlletgiment  amb  altres  moments  de

màxima placidesa, lluminositat i puresa.

Variació I: Allegro moderato. Compassos 52-75. Més que una variació del tema,

Liszt converteix la melodia gregoriana en el baix sobre el qual escriu una nova melodia

presentada per fagots i  violes  (a1 i a2),  i  després per fagots i  clarinets (a3), sempre

alternant  amb  la  repetició  exacta  però  al  piano.  En  la  nova  melodia  Liszt  utilitza

sobretot dos motius rítmics, corxera amb punt-semicorxera i corxera-dues semicorxeres.

Aquesta rítmica dona una certa sensació de dansa, que juntament amb la composició de

terceres donen un aire juganer i  desenfadat. Això a a1 i a2, perquè a3 apareixen unes

escales cromàtiques en tresets que destaroten el que s'havia precedit.

Variació  II:  Allegro  moderato-un  poco  animato.  Compassos  76-96.  Si  la

variació anterior era més aviat recollida en aquesta ja esclata el virtuosisme amb unes

escales  que  derivaran  a  uns  glissandos.  Tota  aquesta  variació  és  un  crescendo  no

solament dinàmic sinó orquestral i de l'abast de les altures i de tempo.

Variació  III:  Molto  vivace.  Compassos  97-124.  Liszt  no  ha  trigat  gaire  a

despertar l'energia que caracteritza l'obra,  i en aquesta variació,  a part  de canviar el

tempo canvia de compàs binari a ternari. Pel que fa el tema, que segueix una progressió

de greu a agut, està presentat amb una rítmica que el torna insistent i nerviós, amb cada
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nota  repetida  (anacrusa-caiguda)[posar  imatge].  L'orquestra  té  un  paper  secundari

acompanyant el piano. S'acaba amb un acord de re buit, sense tercera.

Variació IV (canònica): Lento. Compassos 125-142. Aquesta variació recorda al final

de la introducció,  amb el piano sol. Liszt  posa entre parèntesi  variació canònica,  és

doncs un cànon, que gràcies a la desaparició dels elements de virtuosisme i del canvi de

tonalitat a la modalitat d'un re dòric mig tonalitzat, amb l'aparició del sisè grau alterat

respecte a l'escala menor, ens recorda a un estil eclesiàstic. Fins ara se'ns presentava el

Dies  Irae  de  forma  brutal  i  ara  de  forma  contemplativa:  tempo  lent,  frases  amb

direccionalitat, un final amb una relació modal (re menor-sol major) i certa  connexió

amb un estil contrapuntístic de Bach.

Primera  Cadència:  Compassos 143-183.  En la passada variació Liszt explora

una  revisió  diferent  del  Dies  Irae,  que  per  exemple,  no  trobem en  la  simfonia  de

Berlioz. Aquesta visió més contemplativa encara es referma més en aquesta cadència. El

tema gregorià és variat per tal que sigui harmonitzat en una tonalitat major, en aquest

cas, en si major (molt lluny del re menor inicial i del re dòric d'on veníem) però variat

amb un cromatisme accentuat.  A això cal afegir-hi el  registre agut que utilitza i els

arpegis i que amb una progressió arriba finalment a una variació del tema en si major,

ara diatònic, que va a parar en un moment peculiar de la cadència on el clarinet toca el

tema, ara en un sol menor o sol en mode dòric acompanyat per un pedal agut del piano.

El so dolç del clarinet, en el registre mig greu no desentona gens en la revisió que Liszt

fa del Dies Irae en aquesta cadència. Per tornar a les variacions trobem un enllaç amb

un canvi de tempo (Presto) més animat, ja més virtuós i que deixa enrere la placidesa de

la quarta variació i la cadència.

Variació  V  (fugat):  Vivace.  Compassos  184-393.  Aquesta  variació,  que

comença amb el piano sol, també té una òbvia relació amb música del passat; el fet de

fer una variació fugada,  ens porta  directament altra vegada al  contrapunt  barroc,  en

aquest cas vestit de virtuosisme però amb uns punts molt escolàstics, sobretot abans de

que  l'orquestra  torni.  Aquí,  compàs  220, podríem dir  que  la  variació  V finalitza  i

comença un primer desenvolupament, ja que desapareixen els elements del fugat i s'obre

un període modulant que farà aparèixer el tema del  Dies Irae variat  i evolucionat  de
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moltes formes. Des de petites variacions intervàliques per encaixar la melodies en els

canvis de to, a una nova i breu aparició triomfal al piano sol en si major o l'utilització

del motiu del principi del  Dies Irae  (a1) per fer progressions harmòniques fins a una

evolució del tema molt alegre i triomfal ara amb tota l'orquestra fins a arribar al compàs

342 on es  torna  a  fer  ús  d'acords  disminuïts  i  virtuosisme podríem dir-li  diabòlic  i

l'aparició del Dies Irae a fagots i trompes, a la manera més típica de Berlioz, uns ritmes

de dansa boja inballable i diàleg quasi trepitjat entre solista i orquestra amb un final de

pedal de dominant amb l'orquestra tocant el tema sense modificacions.

Segona  Cadència:  Tempo  anterior-Presto-Animato,  quasi  corno  di  caccia-A

tempo. Compassos 394-466. La segona cadència és absolutament oposada a la primera.

Podem dividir-la en tres parts. En la primera sí que trobem els elements més típics d'una

música relacionada amb la mort. Trèmols, acords buits, progressions d'acords disminuïts

en l'agut,  associables a un so de campanes estridents,  reiteració de motius etc.  A la

segona torna a aparèixer el tema principal i és marcada al tempo com a  Animato, quasi

corno di caccia. Aquí la modificació que el compositor presenta ens porta el tema en un

context nou però que no defuig dels tòpics. Ja en el text de la seqüència apareix un

instrument de vent metall, en gravats i pintures de danses de la mort és comú trobar-hi

trombons o trompetes i com estem veient, és més que recurrent l'ús dels metalls per

caracteritzar  la  melodia  del  Dies  Irae.  Aquí  doncs,  Liszt  fa  servir  el  piano  però  a

imitació de les trompes,  semblant a la utilització de les trompes alpines a compositors

com Wagner  o Mahler.  I  la  tercera part  també utilitza  el  tema principal  però sense

associacions plausibles però amb altre vegada fent èmfasi en la brutalitat utilitzant un

registre molt gran del piano, sobretot dedicat als greus, a quatre octaves simultàniament.

És interessant també la modulació que fa,  que en un altre context segurament no seria

tan radical ni directa ja que passa de fa# menor o dòric a re dòric utilitzant el la com a

nota comú i sense fer cap canvi en el material emprat. Aquest canvi tan brusc desorienta

per moments a l'oient mentre reitera per enèsima vegada el tema del Dies Irae.

Desenvolupament:  Sempre Allegro (ma non troppo)-Un poco meno Allegro.

Compassos 467-590.  Més que un desenvolupament el que passa en aquesta secció és

que apareix un nou tema derivat del tema del Dies Irae i d'aquest, Liszt en fa una sèrie
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de  variacions  o  més  ben  dit,  un  seguit  d'orquestracions  i  petites  modificacions.  El

caràcter  d'aquesta  secció,  marcat  pel  protagonisme de les  trompes en la  presentació

d'aquest tema derivat, el podem descriure com a eufòric i solemne i lliga indirectament

amb la cadència pel que fa a l'ús de les trompes. Anteriorment era el piano que imitava

les trompes alpines i aquí, tot i que amb un altre material són les trompes mateixes. El

motiu de quinta ascendent amb anacrusa que fa aquest instrument és ben relacionable

amb el  toc de trompeta que descriu el  poema del  Dies Irae:  Tuba mirum spargens

sonum / per  sepulcra regionum / coget  omnes thronum. D'aquesta  secció també cal

mencionar dos elements més, el primer dels quals és la utilització de la tècnica  col

legno, que havíem vist abans en Berlioz, i  de la qual Liszt també en fa ús, un ús però

diferent. Mentre que Berlioz crea una base o fons sonor Liszt ho utilitza com un element

prercursor que recolza el vent fusta i el piano. I l'altre aspecte a mencionar, que és molt

utilitzat  com  ja  s'ha  dit,  són  les  escales  cromàtiques  que  al  final  de  la  secció  el

compositor escriu amb insistència tant en una petita cadència amb terceres paral·leles

com més tard dialogant amb l'orquestra fent ús de les octaves.

Tercera  Cadència:  Compassos  590-591.  Tot  i  ser  la  cadència  més  curta  és

interessant perquè els tres elements que conté són típics del que estem veient fins ara i

més a més són exagerats. Primer escriu uns acords arpegiats disminuïts alternant mà

esquerra i dreta per moviment contrari fent obrir fins als extrems el registre i tot seguit

mentre la mà dreta fa unes  llargues i veloces escales ascendents i descendents la mà

esquerra fa aparèixer el Dies Irae amb acords disminuïts al greu del piano. El resultat és

de soroll però amb el tema perceptible. Aquesta forma de fer aparèixer el Dies Irae ens

recorda  al  principi  de  l'obra,  amb  els  acords  als  greus  del  piano  i  a  la  tècnica  de

l'enlletgiment, de buscar la brutícia i el so desequilibrat.

Abans del final Liszt fa un enllaç (Presto) entre la cadència i la tornada de l'orquestra on

a part de fer sortir el motiu del principi del  Dies Irae  ens trobem amb unes escales

ascendents de quarta augmentada, unes figures clavades a les de Berlioz al principi del

moviment  de  la  simfonia Songe  d'une  nuit  du  Sabbat  que  fan  els  violoncels  i  els

contrabaixos.

Final:  Allegro animato.  Compassos 592-632. Com tota l'obra, el final no deixa
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de ser una variació o modificació més del Dies Irae. Primer aparegut de forma ràpida i

amb els valors rítmics reduïts mentre el piano fa glissandos ascendents i després apareix

per última vegada de manera apoteòsica amb els greus de l'orquestra i el metall que es

divideix uns fent el tema al temps i els altres al contratemps. L'obra finalitza amb una

gran  escala  cromàtica,  aquest  cop  descendent,  que  contrasta  amb  els  glissandos

ascendents o les escales ascendents de l'última cadència i del desenvolupament.

En resum, en tota l'obra la melodia del Dies Irae hi és present però presentada de

moltes  maneres.  Comença  d'una  manera  similar a  la  que  havíem vist  amb Berlioz,

sinistre i de força, passa per un moment de contemplació que deriva a un Dies Irae amb

caràcter oposat al del principi i mica en mica torna a aparèixer el Dies Irae enfocat des

del punt de vista més sinistre, passant per un de més grotesc i fins i tot satíric, també

més solemne per acabar amb el de màxima energia.

Ligeti vs Crumb. El Dies Irae al segle XX

Le Grand Macabre de Ligeti18 i Black Angels de Crumb són dues obres dels anys

setanta que han tingut una important influència o si més no, són dues obres àmpliament

reconegudes  tant pel  públic  més  avesat  a  l'etiquetada  música  contemporània  més

complexa com pel gran públic. Dues obres que tenen poc en comú i que per això són

exemples que defineixen bé com s'ha tractat als últims anys textos antics.

L'òpera de  Le Grand Macabre té una llista de cites, al·lusions i referències en

general llarguíssima ja sigui pel cúmul d'estils que es troben a l'òpera, textos i varietat

de personatges que hi trobem. El que ens interessa és la cita que fa del Dies Irae tot just

al principi. L'òpera comença amb una breu obertura de botzines boja i surrealista i tot

seguit la primera escena comença amb un personatge ebri, Piet the Pot, cantant de forma

exageradament grotesca l'inici del Dies Irae que s'enllaça bruscament amb un crit on fa

18 Le Grand Macabre és un òpera en dos actes amb música de György Ligeti i amb un llibret escrit pel 
mateix compositor i Michael Meschke adaptan l'obra teatral La balade du Grand Macabre de Michel 
de Gheldore.
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al·lusió al pintor flamenc Pieter Brueghel el Vell, autor de quadres com el Triomf de la

Mort.

Deixant de banda l'argument general de l'obra, de mescla de mort, sexe, plaer,

religió  i  obscenitat desmesurada, només analitzant la primera  escena tenim l'exemple

més ric  que fins  ara  hem trobat  s'associació de termes diversos.  Piet  the Pot és  un

personatge perdut per la beguda i les al·lucinacions, poruc i servicial, i s'enfronta amb

Nekrotzar,  un  àngel  de  la  mort.  Aquest  últim  tracta  de  púrria  a  Piet  que  accepta

qualsevol cosa menys morir  de set.  Concretant,  en els primers minuts de la primera

escena veiem amb què Ligeti relaciona el Dies Irae i com el tracta. Per començar no el

canta pas un fidel religiós sinó que ho canta un borratxo, i no ho fa en un escenari

eclesiàstic sinó al costat d'uns amants en plena fruïció. La simbiosi d'un text religiós

amb un  context  totalment  oposat  crea  una  atmosfera  burlesca  i  contradictòria  però

alhora no necessàriament extravagant. Com hem vist, el  Dies Irae s'ha relacionat amb

qüestions macabres  i imatges mortíferes i repugnants, i en l'òpera ho tornem a veure

amb la relació que hi ha amb Brueghel. Però va més enllà, no és Nekrotzar qui canta la

profecia  del  judici  final  sinó el  pobre  borratxo,  que  empès  per  la  embriaguesa i  la

nostàlgia per un paradís perdut veu un futur negre i judicador. I a més ho fa mentre balla

(així ho exigeix la partitura), establint un vincle directe de la seqüència amb una dansa

macabra. Ligeti podria presentar el personatge de Piet the Pot sense fer cap referència al

Dies Irae però incloent aquest cant el públic associa més fàcilment el context en el qual

l'obra se situa.

I també cal assenyalar que Ligeti fa un pas més en el significat que el Dies Irae

té i que s'ha anat creant d'obra a obra; recordem que en un principi el significat era el
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literal que trobem al poema, una profecia  extreta de l'Apocalipsi amb un to judicador i

una mica violent, que al segle XIX se li suma un significat d'horror, macabre i diabòlic,

relacionat sovint amb el virtuosisme i amb el fat de la humanitat i Ligeti li incorpora en

el sentit més estricte una visió burleta i grotesca, però no de la burla de la Mort sobre els

homes (que podem veure en quadres o gravats dels segles XIV, XV o XVI) sinó de la

burla que l'home fa sobre la Mort i sobre el destí. De fet qui se'n burla és l'home foll

però sincer, fruit del seu estat embriagat.

Des d'un punt de vista més tècnic ens podem fixar que Ligeti també utilitza una

figura melòdica ja emprada amb escreix en el  passat.  La frase del  Dies Irae queda

estroncada  per  una  escala  descendent  cromàtica,  aquí  amb  accent  i  protuberàncies

d'acord amb l'estat físic del personatge però que un cop més ens demostren que hi ha tot

un seguit de motius melòdico-rítmics, i encara que aquí no sigui el cas, instrumentals,

que sempre  acompanyen la seqüència fúnebre que treballem.

George Crumb  va  compondre  el  quartet  per  a  violins  elèctric  (i  percussió

integrada al quartet) Black Angels (Thirteen images from the dark land) uns pocs anys

abans que Le Grand Macabre de Ligeti i entre les dues obres trobem algunes similituds

vagues però importants. Les dues se serveixen d'un pòsit d'altres obres per concebre'n

una de nova, i no només el Dies Irae; podríem parlar doncs, d'obres multireferencials i

per  altra  banda  poliestílistiques,  ja  que  en  les  dues  trobem  diversos  mètodes  de

composició,  estructures  harmòniques  i  rítmiques diferents,  tècniques  instrumentals

variades, etc.  A Black Angels Crumb utilitza una sèrie d'al·lusions a música del passat

que li serveixen per bastir una obra amb un rerefons programàtic molt potent,  que pot

recordar a programes de poemes simfònics romàntics fàcilment. L'obra està dividida en

tretze part de forma palindròmica  i amb un  disseny numerològic concret,  encara que

inaudible.  Alhora el programa de l'obra és lineal i es traça un viatge de  l'ànima cap a

una  salvació  teològica,  Departure,  Absence i  Return. El  palíndrom  el  forma  la

numerologia,  la  divisió  de  les  parts  de  l'obra  (amb  els  trens  com  a  pilars),  la

instrumentació (4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4), i la temàtica de cada part, cada una

enllaçada amb la corresponent a partir del centre de l'obra.  Una altra qüestió formal

destacable és la juxtaposició dels extrems de dinàmica, energia i la polaritat temàtica; el
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títol, Black Angels, com a símbol de l'àngel caigut19, Devil-music amb  God-music, el

timbre irritant i grinyolat als Threnody amb el so fràgil i pur de les copes de cristall o la

sarabanda en estil del Renaixement i les tècniques del violí més típiques en estils post-

avantguardistes.

Crumb intertextualitza l'obra parodiant el quartet de Schubert  Der Tot und das

Mädchen, fent una al·lusió al Dies Irae a la part 4, Devil-music i citant-lo directament a

la  següent,  Danse macabre.  També utilitza  un  tòpic  renaixentista  amb  la sarabanda

d'aquest estil i fa un ús claríssim del tritò com a símbol del diable a la música. I alhora

connecta amb cultures diferents amb textos en diverses llengües europees, el japonès i el

suahili.

Aquí, com en Le Grand Macabre, el Dies Irae és utilitzat com un punt més del

programa de l'obra, amb la diferència que Ligeti l'utilitza com a punt de partida d'una

19 CRUMB,  George.  Liner  notes. George  Crumb/Charles  Jones,  Black  Angels  for  Electric  String
Quartet/String Quartet No. 6, Sonatina, with the New York String Quartet, CRI SD 283, 33 ⅓ rpm. 1972.
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obra de burla, surrealista i radicalment obscena i Crumb ho fa des de la seriositat més

estricta i sent part del viatge cap a la salvació o redempció de l'ànima i amb un rerefons

antibèl·lic, ja que l'obra va ser escrita durant la Guerra del Vietnam i fins i tot ho indica

a la partitura (in tempo belli). Quan el Dies Irae apareix a Devil-music, (la quarta secció

de  l'obra) és  quasi  imperceptible  a  causa  de  la  sobrepressió  i  embrutiment que  el

compositor marca a la partitura i del tam-tam que està sonant al mateix temps (depèn de

la interpretació que un triï o escolti ho sentirà amb més o menys claredat). Però el fa

aparèixer justament quan la Vox Diaboli (violí I) fa un solo a partir del tritò; relacionant

el dimoni amb la dansa macabra i el Dies Irae.

Després, a la Dansa Macabra és quan el sentim més definit, tot i que no com el

duo principal, sinó com a duo “alternatiu”. Aquí el Dies Irae (vl.I i vc), tota la primera

frase, apareix com un afegit a la dansa que ja està sonant (vl.II i vla) i apareix dividit en

quatre parts que s'encadenen amb la dansa:

56



1. Dansa macabra. 2. Dies Irae en pizzicato i a cànon o desincronitzat a la quinta amb un

afegit de maraques al que correspondria en el text Dies iræ, dies illa. 3. Dansa macabra.

4. El violoncel fent la melodia corresponent a solvet sæculum in favilla amb harmònics i

xiulant mentre que el violí I repeteix la primera secció. 5. Dansa macabra. 6. Tercer cop

que apareix el  cant  gregorià,  quan el  text  diu  teste  David cum Sybilla,  el  violoncel

repeteix el que havia fet primer amb pizzicato i maraca mentre que el violí acaba la

frase amb harmònics i xiulant però desincronitzat a mode eco. 7. Dansa macabra. 8. Eco

del Dies Irae, només un xiuxiueig i una maraca.

Crumb,  en el  seu ús del  Dies Irae,   manté aspectes  musicals  ja vistos,  com

l'enlletgiment o antipuresa en la que és subjecte la melodia quan és pseudo-presentada a

Devil-music, de la mateixa manera que ho feia Berlioz amb la música que representava

les bruixes i  la mort, Liszt amb l'excés de greus (pensem en l'inici del  Totentanz) o

semblant a com Ligeti descompon la melodia. També hi ha similituds a l'hora de buscar
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un so del violí extrem i virtuós, com fa Berlioz o Yasÿe. Però per altra banda s'oposa a

una pes massiu normalment traslladat al metall i als  tuttis orquestrals com ens trobem

amb  la  majoria  d'obres  que  hem vist,  de  fet,  la  sensació  del  duo  alternatiu  és  de

flotabilitat i llunyania.

Tan Ligeti com Crumb doten de nous significats, o més ben dit, enriqueixen el

significat que el  Dies Irae ha anat adquirint al llarg dels temps. Ho fan a partir d'unes

obres on no només utilitzen el  Dies Irae com a referència sinó que també creen una

xarxa de connexions amb altres obres musicals, obres pictòriques o literàries, estils de

música,  corrents  de  pensaments  i  cultures.  Tot  aquest  gruix  d'idees  independents

s'acaben unint formant una nova obra i afectant al significats que aquestes referències o

idees tenien abans. Si al segle XIV un pelegrí sentia el  Dies Irae probablement el seu

interior es removia de por envers la justícia divina i la mort, ara, quan sentim el Dies

Irae associem idees com la mort més grotesca, el diable, el terror i la burla.
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Capítol IV. Creació d'un nou Dies Iræ

Dues de les obres que es presenten juntament amb el treball, tenen una relació

directa amb aquest i  ambdues des de perspectives diferents. En l'obra Expiració de la

Mort l'aparició del Dies Irae és explícita però no a Follia, on simplement he optat per

plasmar una visió de la mort a la música. De fet Follia va ser en part un assaig del que

ha estat Expiració de la Mort, ja que els plantejaments són similars.

Follia

Follia no és pas un  Dies Irae, ni tampoc una obra religiosa o amb referències

directes o indirectes al Dies Irae però hi podem trobar una forma de plasmar la mort en

la música.  Aquesta obra parteix de textos d'autors, èpoques, estils i llengües diferents

sobre qüestions diverses. En part hi trobem similituds amb Le Grand Macabre de Ligeti,

pel que fa a l'exageració i l'eclecticisme de l'obra, amb estils ben diferents i també, en

menor mesura amb Black Angels, per la recerca d'un rerefons multireferencial.

La  dona  o  el  company,  amb  un  text  del  poeta  francès  simbolista Stéphane

Mallarmé: “Dame sans trop d'ardeur à la fois enflammant”. L'art, amb el poema Canto

la lluita de Joan Salvat-Papasseit, el riure i l'humor, amb un fragment de Il nome della

rosa d'Umberto Eco, la mort, amb les paraules del Satyricon de Petroni que utilitza T.S.

Eliot com a epígraf a  The Waste Land i el món i la natura amb part del poema Die

Spaziergang de Schiller. També incloc l'amor de manera menys explícita amb una cita

del lied Ich bin der Welt abhanden gekommen de Mahler i text de Rückert. 

L'obra és, a part de música, els enllaços que s'estableixen entre la música i les

referències literàries o musicals que es puguin trobar sobretot en el tema de la mort. No

solament forma part de l'obra el que es pugui desprendre del text de Petroni sinó també

que aquest text ha estat  utilitzat en una obra concreta que tracta la mort d'una manera

determinada. Així doncs,  tenim dos nivells de significació, un  sortit del text present a

l'obra  musical i l'altre sortit del text en què es referencia el primer. O dit d'una altra
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forma, el significat del text de Petroni que utilitzo està alterat pel fet de que T.S. Eliot

l'utilitza a The Waste Land. Alhora, encara que en l'obra d'Eliot, la mort no és el tema

conductor, sí que n'és un dels temes recurrents, sigui usant-lo per explicar la seva visió

de la societat britànica, com l'ús protagonista que té en certs moments, com les tercera i

quarta part del poema. Per altra banda aquest poema és ple de referències a altres textos

i  autors,  pensaments,  cultures  i  llengües,  semblant,  tot  i  que  en  menor  mesura  i

profunditat a l'obra Follia; una coincidència no casual en què pretenc, des del punt de

vista teòric però també des del musical (a l'obra podem trobar diversos estils i tècniques

de composició), connectar les dues obres.

L'Expiració de la Mort

En el cas d'aquesta obra, de dimensions una mica més grans que Follia, el pretext inicial

era de compondre un Dies Irae actual en el temps i centrada en la meva terra. En part és

així i en part no. L'obra vol ser una reflexió a la mort, passant per diferents maneres

d'afrontar-se a ella mitjançant connexions amb altres èpoques, autors,  etc.  Es podria

considerar l'obra com una mena de drama litúrgic medieval transportat al segle XXI,

que va més enllà de la qüestió religiosa, però que igualment detallo que l'obra ha de ser

interpretada  en  una  església  i  amb  uns  moviments  en  l'escena  concrets  així  com

recomanacions de vestuari. L'obra també és un compendi de tècniques compositives que

han utilitzat els compositors per descriure musicalment significats al voltant de la mort.

També la tria d'efectius instrumentals i vocals tenen una estreta relació amb el

que s'ha explicat suara.  L'obra està escrita per a soprano solista,  baix solista,  cor,  4

violins (doblables o triplicables), 2 trombons, orgue i campana (d'església). La soprano

solista, protagonista de l'obra, encarna més d'un personatge, l'home en la solitud davant

de la mort, a la Sibil·la i a un àngel. La soprano apareix del cor, sent una concreció del

que el cor és: la consciència i la inconsciència de l'home, les pors i les esperances i la

ment que es manifesta a través de la soprano. El baix solista, col·locat en una situació

amagada a ulls del públic, és tant la mort com l'infern. Encarna la part més macabra,

grotesca i cruel de la mort. Pel que fa a la part instrumental els trombons són signe
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inequívoc d'instrument  de la  mort,  la  campana també,  però  com senyal  de la  seva

arribada. Els violins tenen un paper contextual però també contrastant amb els trombons

i  l'orgue,  a  part  dels  seu  paper  també  contextual  com  els  violins  aporta  un  grau

d'espiritualitat al tractar-se d'un instrument estretament lligat a un escenari religiós.

L'Expiració de la Mort, d'entre 14 i 16 minuts de durada està dividida en dues

seccions, i cada una d'elles en set parts.  A la primera secció hi trobem  una presència

mort fosca i negativa  amb el baix solista prenent la iniciativa i la soprano i el cor

responent de manera dolorosa al que la mort exposa. En tota l'obra s'utilitzen diversos

textos, el primer dels quals és presentat pel baix i que el cor també pren. És part del

poema de William Dunbar  (1460-1520),  The Lament for de Makers, un poema on al

final  de  cada  estrofa  es  repeteix  el  vers  extret  de  l'ofici  de  difunts  Timor  mortis

conturbat me. Aquest poema relata molt bé aquesta visió de la mort en els segles de la

baixa edat mitjana i posteriors, quan es presentava una mort que arribava a tothom, que

en certa manera feia justícia però que ningú se n'escapava. El resultat és una por no

només a la mort sinó també a la malaltia i a la feblesa mortal de l'home. Com he dit, el

baix és qui pren la iniciativa, amb una veu fosca, entre cantada i parlada, diu la tercera

estrofa del poema: “The state of man does change and vary, / Now sound now sick, now

blyth, now sary, / Now dansand mirry, now like to die:” [...]. Mentrestant el cor en un

segon pla força  indesxifrable recita l'últim vers de l'estrofa “Timor mortis conturbat

me”,  com si  d'una  congregació  dispersada  i  atemorida es  tractés.  Més  endavant  la

soprano entra, apareixent de dins el cor situat al voltant de l'altar, i canta amb claredat la

por a la mort  manifestada pel cor. El següent text que apareix és extret del poema The

Waste Land de T.S. Eliot, amb fragments de la tercera part “The fire sermon” i cap al

final de la secció A, de la cinquena, “What the thunder said”.

III. The fire sermon
[...]
White bodies naked on the low damp ground
And bones cast in a little low dry garret,
Rattled by the rat’s foot only, year to year.
[...]

V. What the thunder said
[...]
Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
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There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
—But who is that on the other side of you?

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal

A woman drew her long black hair out tight
And fiddled whisper music on those strings
And bats with baby faces in the violet light
Whistled, and beat their wings
And crawled head downward down a blackened 
wall
And upside down in air were towers
Tolling reminiscent bells, that kept the hours
And voices singing out of empty cisterns and 
exhausted wells.

Alhora que el baix va cantant i recitant aquests fragments la soprano canta dos

textos diferents. El primer, mentre el baix canta el fragment de la tercera part de  The

Waste Land, és el principi d'una de les versions del Cant de la Sibil·la, on el text diu: El

Jorn del judici parrà el qui féu servici. El Cant de la Sibil·la és una obra teatral religiosa

que trobem a tots els Països Catalans i que en alguns llocs de Mallorca i el País Valencià

s'ha  conservat  durant  segles,  fins  i  tot  superant  la  desaparició  forçada  després  del

Concili de Trento. Aquesta representació s'interpreta per Nadal amb una els versos estan

atribuïts a la sibil·la d'Eritrea. Se'n coneixen versions en llatí des del segle XI i en català

des del XVI20. La música varia segons la zona, en el cas de l'Expiració de la Mort, he

pres la melodia que es canta al temple de Santa Maria del Mar a Barcelona. He inclòs en

l'obra aquesta referència a aquest drama litúrgic pel sentit profètic i apocalíptic del text,

de la mateixa manera que el Dies Irae, que també reuneix aquestes dues característiques

i que s'utilitza la Sibil·la com a profeta. Tot seguit,  apareix un fragment del Dies Irae,

tan pel que fa el text com per la música. Però no agafo la primera frase de la melodia o

el  cap  del  tema  com ha  sigut  habitual  en  obres  musicals  que  utilitzen  aquest  cant

20 GARRIGOSA, Joaquim. “La música fins al segle XV”. A: Història de la cultura caralana. Vol.1 
“L'esplendor medieval”. Barcelona, Edicions 62, 1999, pp. 219-230. ISBN 84-297-4544-0
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gregorià, sinó que la soprano canta la part final del poema, Lacrimosa dies illa..., fet que

contrasta tan amb la resta del  Dies Irae com en els  textos  apareguts anteriorment  a

l'obra,  més  judicadors  o  pessimistes.  També  faig  ús  del  final  del  Dies  Irae per

desmarcar-me del sentit més macabre i apocalíptic que trobem més habitualment i com

a senyal del que serà la segona part de l'obra: un cant plàcid, positiu i esperançador de la

mort.

Abans però, el fragment del Dies Irae que canta la soprano es desfà, semblant a

la manera com fa Ligeti al principi de l'òpera Le Grand Macabra, però en sentit invers;

si Ligeti s'acosta a la mofa, l'obscenitat i allò grotesc a l'Expiració de la Mort s'acabarà

arribant a una clima seriós, reflexiu i d'acceptació de la mort. Això va junt amb la lenta

desaparició  del  poema  The  Waste  Land que  recita  el  baix  sobre  uns  laments  dels

trombons. I tot i que aquest poema, i amb ell, la vessant fosca de la mort desapareixen

els dos últims versos serveixen per donar pas a la segona part de l'obra, girant el sentit

obscur inicial del poema cap a un sentit de placidesa com s'ha dit.

Aquesta segona part comença amb uns tocs de campana, que un sentit d'avís de

mort, és l'avís de la mort de la Mort. O dit d'altra manera, en aquesta segona part ja no

hi ha judici després de la mort, es deixa de veure la mort com un final, o com un final

que sí que hi és i l'home l'accepta, amb racionalitat però també deixant espai pel dubte i

les diverses maneres que la humanitat veu la mort. El final de l'obra vol ser una reflexió

d'aquestes formes que tenim de contemplar la mort i el seu esdevenir:  una resurrecció,

una reencarnació,  una salvació de l'ànima, la immortalitat via del record de les altres

persones, o  la immortalitat tenint en compte que  formem part de quelcom més gran i

que,  malgrat  la  nostra  particular  fi,  la  vida segueix més  enllà  de nosaltres  d'alguna

manera o altra.

Tots  aquests  pensaments  són  traduïts  en  música  en  una  major  consonància

intervàlica,  en  un  primer  moment,  amb  el  cor  a  capella,  dubtós i  amb  lleus  girs

microtonals però que  de mica en mica s'arriba a una sonoritat més agradable i pura,

sense recitats, parts cridades o xiuxiuejades, la presència més pura dels violins, amb

menys detalls estridents, desaparició de clusters i gran obertura de registre.
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En aquesta segona part no faig tan ús de textos com en la primera, per fer més abstracte

i  enigmàtica la idea més positiva de la mort  però igualment  utilitzo un poema, que

alguns fragments és perfectament idoni per la idea que vull transmetre. És el poema de

Percy Bysshe  Shelley (1792-1822)  Adonais:  An Elegy on the Death of  John Keats,

l'estrofa XLI:

He lives, he wakes—'tis Death is dead, not he; 
Mourn not for Adonais. Thou young Dawn,
Turn all thy dew to splendour, for from thee
The spirit thou lamentest is not gone;
Ye caverns and ye forests, cease to moan!
Cease, ye faint flowers and fountains, and thou Air,
Which like a mourning veil thy scarf hadst thrown
O'er the abandon'd Earth, now leave it bare

Even to the joyous stars which smile on its despair!

El  paper  del  cor  en  tota  la  segona  part,  és  tècnicament  instrumental  però

simbòlicament és la victòria de la bellesa i l'esperança enfront de la Mort judicadora,

macabra i grotesca. Cap al final de l'obra els instruments i el cor s'uneixen convertint-se

en una mateixa unitat sense protagonismes ni  personatges característics, tan sols una

contemplació de la mort i la no-mort.

Un altre aspecte important de l'obra és la seva escenificació, més aviat  austera

però que té com objectiu encobrir de so tot l'espai. Un espai que, com església, té una

ressonància  considerable i en el qual es pot jugar amb la llunyania i proximitat dels

instruments amb el públic. En els dos extrems de l'església sempre hi ha algun efectiu

però segons el moment els trombons, els violins i la soprano fan canvis de situació.

Evidentment,  segons  l'espai  on  s'interpreti  l'obra  això  pot  variar  lleugerament.  La

soprano  apareix  del  cor,  convertint-se  en  la  veu  o  la  personificació d'aquest,  els

trombons primer es troben en un espai diferenciat a l'orgue i entre ells separats en les

dues bandes de l'església quan interpreten el “toc de trompeta” (Tuba mirum spargens

sonum) però al final de l'obra són el mateix acompanyament que fa l'orgue i es situen al

seu costat.  Pel que fa als violins varien dos cops de situació,  allunyant-se entre ells

primer però també finalitzant l'obra junts violins i cor.
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Semblances i confluències entre l'Expiració de la Mort amb altres obres

Fent  un  anàlisi  exhaustiu  de  l'obra  podríem  trobar  una  gran  quantitat  de

semblances amb altres obres en què hi aparegui d'una forma o altra la mort. Però hi ha

hagut un seguit de decisions conscients en què he pres idees d'altres compositors per tal

de  conferir  a  l'obra  un  significat  més  entenedor per  l'oient  tot  fent  ús  de  d'idees,

material, etc. que ens  transportin al que el compositor vol i l'oient entén. A més, les

obres en què m'he fixat són les analitzades en el mateix treball.

El primer exemple és en les tècniques utilitzades en els violins. Tècniques com

el  tremolo, el  sul ponticello o els  glissandos, que Berlioz ja utilitza en la  Symphonie

Fantastique, igual que Yasÿe, el registre sobre agut del violí com fan tant Berlioz com

Yasÿe i Crumb, i els harmònics:

 i la tècnica que aquest últim usa: la sobrepressió que provoca una distorsió del so:
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Una altra tècnica presa a consciència és les variacions d'afinació de Crumb practica amb

el quartet de Schubert. Com ell, en un moment de l'obra (el principi de la segona part),

el cor interpreta una música tonal però aquesta és alterada per unes lleus desafinacions,

per les fluctuacions d'afinació de dues solistes i els glissandos que el cor canta:

En aquest últim exemple també tenim la campana, que apareix de forma semblant a com

Berlioz  a  la  simfonia,  tot  i  que  simbolitzin  qüestions  oposades  i  al  Requiem  de

Schnittke.

Amb la veu tenim dos exemples clars que es relacionen amb Le Grand Macabre.

Per una banda la deconstrucció de la melodia de la soprano però amb el baix que en fa

un eco o repetició modulada:
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L'altre també és relacionable amb Ligeti però de fet per l'estil més operístic que té, el

recitat entre cantat i parlat, i la juxtaposició de la veu cantada amb crits:

Altres qüestions podrien ser comparades  com la  utilització dels trombons,  en el  cas

d'aquesta obra com a instrument de la mort i  fent ús del seu timbre més brut,  amb

fortíssims, frullattos, glissandos i greus. Comparables en part amb Berlioz o Mahler i en

la segona part, quan apareixen sense ser un instrument de la mort comparable amb els

sacabutxos  que  s'utilitzen  per  interpretar  el  Dies  Irae de  Brumel  i  la  música  del

Renaixement en general.  L'ús de l'orgue com a instrument sacralitzat,  els trinats,  els

clusters (vistos amb Schnittke), la escales descendents i el viatge de l'agut al greu de la

primera part com a símbol de la mort, etc.

...de les cendres

Tot i que aquesta obra va ser composta abans que les altres segueix una línia

directa amb la mort i la visió que tenim d'aquesta. La idea principal és el renaixement de
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la vida a partir de la destrucció i la mort fins a arribar a la vida eterna, igual que l'ésser

mitològic de l'au fènix, reneix de les cendres. La idea és semblant a la que Crumb té en

Black Angels, un viatge de l'ànima cap a la salvació.

L'obra està escrita per a gran orquestra i té el seu punt de partida en la caiguda

d'un gran meteorit a la Terra, que la destrueix i mata part de la vida existent. Però la

Terra no mor i reneix. En aquesta obra l'home és intrínsec i no deixa de ser una engruna

davant la immensitat de la vida universal.
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