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1. INTRODUCCIÓ 

 

 Un dia Jimmy Blanton li digué a Duke Ellington: “Duke, per què graves discs a duet amb 

tothom menys amb mi?”. Ellington, sorprès i alhora encuriosit per l’atreviment del jove 

contrabaixista, va accedir a fer el que li aquest demanava i aquell mateix dia van entrar a l'estudi. El 

resultat d'aquelles gravacions són el que dóna sentit a aquest treball, ja que es tracta del primer 

enregistrament d'un duet de piano i contrabaix. 

 Els objectius que m'he posat una vegada escollida aquesta temàtica són bàsicament dos: 

explorar una formació que m'agrada molt i en la qual he tocat sovint, i aprofundir i investigar en 

tècniques poc comunes del contrabaix per buscar nous sons i timbres a través d'ell. 

 El que m'ha motivat molt també ha estat el fet d'anar descobrint nous discs i anar recopilant 

informació sobre ells. M'he adonat que hi ha molt material enregistrat d'una gran varietat d'estils en 

aquesta formació. A més el fet d’anar-ho organitzant per èpoques i tendències m'ha permès crear 

una espècie “d'història del jazz” paral·lela, pel que fa referència només als duets de piano i 

contrabaix. 

 La documentació consultada es resumeix bàsicament en discs, informació d'aquests o 

entrevistes dels músics participants i llibres que parlen de jazz i música improvisada o de tècniques 

instrumentals del contrabaix. 

 La metodologia o procés a seguir consta de vàries parts: 

 -La primera consistiria en buscar el màxim nombre de discs de duets i escoltar-los, per a 

poder fer-ne algun tipus de selecció. 

 -Una vegada vist tot el material seleccionat el que el que s'ha de fer és analitzar-lo. Hem de 

tenir en compte, però, que amb el que més em centraré serà amb el que fa el meu instrument (el 

contrabaix): les formes d'acompanyament, rols que agafa, tècniques emprades... ja que si parlés amb 

detall del que pot fer o fa el piano em donaria per fer un altre treball igual o segurament més extens 

que aquest. També em fixaré en la forma d'estructurar els temes per aquesta formació per tal que 

sigui agradable per a l’oient i s'eviti al màxim la monotonia.  

 -Un cop aquí, ja només ens queda el moment més difícil i compromès a la vegada, però que 

és una situació amb la qual els músics de jazz ens trobem moltes vegades, la confecció d'un 

repertori per tocar en un concert amb públic. 

 Aquesta última part, crec que és la més interessant de totes, ja que em permetrà aplicar totes 
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les conclusions extretes en la primera secció d'una forma real i metodològica, a partir d'unes teories 

definides per mi mateix de com vull que soni el meu concert final, i quines sensacions vull 

transmetre al públic. 

 I evidentment en aquest llarg procés hi han intervingut més persones a part de jo mateix, per 

tant voldria agrair a tots els familiars, amics, professors i companys que m'han ajudat d'una manera 

o una altra amb l'assoliment dels meus objectius, ja sigui recomanant-me discs, ensenyant-me 

tècniques noves del contrabaix, donant-me ànims... així com també tots els músics amb els quals he 

tingut la sort de poder tocar a duet o altres formacions reduïdes, dels quals he après d'una forma més 

directe i a més m'han permès portar a la pràctica coses que estava investigant en el treball.  

  

 

Foto de 1940 de la Duke Ellington Orchestra amb Jimmy Blanton al contrabaix. 
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2. HISTÒRIA 

 

2.1 – Segle XX 

 

-Anys 40. Els inicis 

 

 La història dels enregistraments a duet de piano i contrabaix es remunta a la dècada dels 40 

quan Jimmy Blanton (primer contrabaixista que assumeix un paper solista dins del jazz) s'uneix a 

la banda de Duke Ellington. D'aquesta històrica unió, entre moltes altres coses en surten unes 

sessions gravades a duet entre ells dos que més tard donarà resultat en un disc titulat Solos, Duets & 

Trios (1932-1967). Aquest recull vàries sessions realitzades per Duke entre aquest període i que 

sortiran a la llum l'any 1990.   

 Dintre aquest àlbum trobem 2 temes a duet amb Billy Strayhorn, tot seguit 2 temes a trio 

amb Alvin Raglin al contrabaix i Ben Riley a la bateria, els següents 5 temes són de Duke Ellington 

a piano solo i llavors ja arribem al punt on volíem. Es tracta dels duets gravats en una sessió l’any 

1940 juntament amb Blanton.  

 La primera peça que trobem és Pitter Panther Patter (Take 1 i 2), on el contrabaix agafa 

molt protagonisme en la melodia ja que va responent a tots els licks inicialment presentats pel piano 

fent que tot el desenvolupament del tema es converteixi en una espècie de joc pregunta-resposta 

entre els dos instruments. Podem veure per primer cop el contrabaix jugant un paper totalment 

melòdic a l’alçada de qualsevol altre instrument, cosa que abans de Jimmy Blanton mai s’havia vist, 

ja que els baixistes es limitaven pràcticament només a acompanyar.  

 La següent que trobem és Body And Soul (Take 1, 2 i 3) on, en aquest cas, el contrabaix fa la 

melodia amb arc després d’una introducció de piano. El més destacat de la versió és la forma en què 

Jimmy articula la melodia demostrant un gran control melòdic i d’ornamentació que mai abans 

s’havia vist en un contrabaixista de jazz. A més a més, entre les diferents tomes podem veure com 

Blanton experimenta amb la melodia executant-la de forma diferent, sortint-ne més, jugant amb les 

dinàmiques, amb la mètrica, etc.  A la meitat de la peça Blanton deixa l’arc i inicia un solo en 

pizzicato desembocant ja en el final. Està clar que en aquesta versió el contrabaix assumeix tot el 
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pes melòdic i el piano es queda en funció d’acompanyant, o sigui que s’inverteixen els rols 

tradicionals.  

 En la següent versió trobem Sophisticated Lady (Take 1 i 2). Aquesta vegada el contrabaix 

també utilitza l’arc per insinuar la melodia barrejada amb molta part improvisada mentre el piano va 

dibuixant-la per sota de forma més clara, i poc a poc va apareixent amb més presència. Fins i tot al 

final de la melodia el contrabaix fa dobles notes amb l’arc per dibuixar la baixada cromàtica 

característica del tema. En aquesta intervenció crec que Jimmy no està tant encertat com en 

l’anterior però tot i així demostra un gran control de la tècnica ja que articula frases de swing molt 

interessants amb l’arc sense cap mena de timidesa i aconseguint sempre un so molt bo de 

l’instrument.  

 A continuació, la peça que ens trobem és Mr. J.B. Blues (Take 1 i 2) on Jimmy Blanton 

també porta la melodia, en aquest cas amb pizzicato sobre un riff que repeteix Duke. Després 

trobem molt joc de pregunta-resposta com passava en Pitter Panther Patter, però en aquest cas amb 

més protagonisme de contrabaix, que alterna solos en arc i pizzicato, canviant l’ordre d’aquests en 

les dues versions. 

 Aquest disc és molt important en la història ja que és la primera gravació que trobem en 

aquesta formació i també hi trobem recursos i rols nous que agafa el contrabaix. Podríem dir que el 

clar protagonista d’aquestes peces en quasi tot moment és Jimmy Blanton, cosa molt estranya i 

alhora innovadora en aquella època, per això he cregut interessant explicar amb més detall el seu 

contingut. 

 

 

-Anys 50. Els hereus de Jimmy Blanton 

 

 El següent document que he trobat de duet de piano i contrabaix ja es tracta d’un disc sencer, 

firmat per Oscar Peterson on l'acompanya un gran admirador del jove desaparegut Blanton, ni més 

ni menys que el gran Ray Brown. Es tracta d'una gravació titulada The Duo (1950-1951), i 

coincideix que està just al principi d'una llarga relació entre aquests 2 grans músics, dels quals es 

pot dir que tenien una forma d'entendre la música molt similar. Escoltant l'estil que té Ray a l'hora 

d'improvisar em recorda molt a la manera de tocar de l'Oscar però aplicat a un altre instrument, en 

aquest cas el contrabaix. Aquest disc no és tant interessant conceptualment ja que el clar 

protagonista en quasi tot moment és el piano. El contrabaix el que fa és el rol d'acompanyant. 
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També s'entén que sigui així, ja que el senyor Peterson té una musicalitat i una imaginació que 

sembla que mai s'acabi, per tant té recursos més que suficients per liderar en tot moment la seva 

música. 

 El pròxim disc que he recopilat dins de la temàtica en qüestió ve firmat per un dels màxims 

exponents del contrabaix en el jazz i també gran compositor i innovador musical. Estic parlant de 

Charles Mingus. Allà hi trobem unes gravacions amb el pianista Spaulding Givens a duet i a trio, 

juntament amb Max Roach, i es titula Debut Rarities [Volume 2] (1951-1953).  

 Evidentment em centraré en la part que toquen sense bateria, que va ser gravat al 1951. El 

primer tema és What Is This Thing Called Love, on Mingus fa la melodia a les As juntament amb el 

piano que l'harmonitza, i a més a més emplena els buits que es generen a la melodia amb respostes 

amb un estil semblant al model pregunta-resposta que trobàvem en el disc de Jimmy Blanton però 

amb el característic fraseig de Charles. La següent pista interessant que trobem és la 4, Body And 

Soul. Charles aquí segueix bastant la idea que tenia Blanton a la hora de tocar aquest tema, amb la 

única diferència que toca amb pizzicato i no amb arc, però porta tot el pes de la melodia deixant el 

piano com a clar instrument acompanyant. A més també actua com a únic solista. 

 El disc que vindria històricament a continuació seria el firmat per Randy Weston amb un 

títol molt semblant al primer de Duke que ja he esmentat, Solo, Duo & Trio (1954-1956). Es tracta 

d'un recull d'estàndards i peces pròpies dels components interpretades a piano sol pel mateix Randy, 

a duet amb el contrabaixista Sam Gill, i a trio amb la suma del gran Art Blakey a la bateria. Com és 

normal parlaré només de la part gravada a duo, que precisament és la que primer es va gravar, va ser 

l'any 1954.  

 La veritat és que no es pot dir gran cosa d'aquest disc perquè estilísticament podríem dir que 

és semblant al d'Oscar Peterson, on el piano és qui porta gran part del pes melòdic en tot moment i 

el contrabaix fa la funció d'acompanyant en la gran majoria del temps.  

 A la part B de la reexposició de la melodia del Night and Day, en canvi, veiem com el 

pianista fa tota la funció rítmica i harmònica d'acompanyant mitjançant un obstinat rítmic 

contrastant amb el final del seu solo, mentre contrabaix amb arc fa la melodia, al més pur estil 

Jimmy Blanton en el Body And Soul, però sense tants ornaments i essent més estricte amb la 

original.  

 Tot seguit, en el What Is This Thing Called Love, piano fa la melodia a les As (no fa la 

original sinó que la modifica) i contrabaix l'agafa a les Bs. Ens trobem doncs en un bon exemple 

d'aprofitar el canvi tímbric a la melodia per diferenciar així les diferents parts del tema. Fins ara 
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havíem trobat pregunta i resposta dins d'una mateixa melodia de piano i contrabaix (Duke i 

Blanton), però no havíem trobat repartiment d'aquesta per parts del tema com a recurs de riquesa 

tímbrica.  

 El següent exemplar que he trobat a la meva recerca ja seria l'últim gravat amb els 

col·loquialment anomenats “discs de pedra” on la duració de les pistes està molt acotada, per tant 

no hi ha lloc a l'extensió. Es tracta d'un duet format per dos músics procedents de la banda de Lionel 

Hampton anomenats Willie Ruff (contrabaix i trompa) i Dwikie Mitchell (piano). El seu disc de 

debut es titula The Mitchell-Ruff Duo (1956), tot hi que la banda funcionava des de 1950, i es 

tracta d'un recull de estàndards mesclat amb algun tema propi d'estil bastant tradicional on Mitchell 

és qui porta el pes melòdic en els temes de piano i contrabaix, que al final són la majoria. El paper 

de Ruff és d'acompanyant bàsicament, menys en el moment en el que el seu company li deixa espai 

per fer solo. 

 

 

-Anys 60. Poca activitat 

 

 La dècada dels 60 resulta ser bastant pobre en el que es refereix a duets de piano i contrabaix 

ja que per la informació recopilada no he trobat cap projecte nou que es formés en aquesta. Si que 

trobem discs de Mitchell-Ruff Duo, per exemple, però aquests segueixen una mateixa línia iniciada 

als anys cinquanta i no val la pena comentar-los, la única curiositat és que agafen un aire didàctic a 

poc a poc, ja que aquest duet es va dedicar a ensenyar el jazz en indrets on no era molt comú a la 

època (com per exemple a Moscou) i orientant-lo també a la gent jove per donar-los a conèixer 

aquest gènere musical. 

 

 

-Anys 70-74. Obrint registres 

 

 Durant els anys 70, a diferencia del 60, he trobat un nombre bastant important de discs a 

duet de piano i contrabaix, d'estils bastant diferents a més. També s'ha de destacar la creació de dues 

discogràfiques que en un moment o altre trauran bastants discs a duet. Per un costat trobem 

Steeplechase i per l'altre Concord Music. Apart dels treballs gravats per aquestes discogràfiques 

també apareixen altres projectes molt interessants.  
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 Començaré parlant d'un disc que fa referència als inicis i que es tracta d'un homenatge a 

Jimmy Blanton precisament, executat per Duke Ellington i Ray Brown, en un àlbum titulat This 

One's for Blanton (1973). 

 Estilísticament és molt semblant a la sessió gravada al 1940 però amb la diferència que els 

temes duren més, per tant els arranjaments són més complets i elaborats, i que en aquest cas Ray 

Brown no utilitza l'arc en cap moment. El repertori és similar també, tot hi que al final hi ha una 

Suite per piano i contrabaix dissenyada per Duke Ellington la qual consta de 4 parts. 

 Podríem dir que ens trobem en el primer disc pensat exclusivament per aquesta formació on 

els arranjaments presenten una gran qualitat i varietat, i tenen en compte la riquesa tímbrica. A més 

els 2 instruments s'intercanvien sovint els rols de solista i acompanyant, cosa que fa que els temes 

no sonin monòtons en cap moment. A part també s'ha de dir que Ray Brown està excel·lent en totes 

les interpretacions, especialment en la introducció de Sophisticated Lady on fa les dues primeres As 

de la melodia ell sol ad libitum, amb una gran seguretat i bon gust melòdic a l'hora d'ornamentar-la i 

fer que flueixi per arribar a la B, on entra el piano amb la melodia, ja a tempo. L'arranjament acaba 

amb Ray Brown fent la última melodia tal com havia començat, demostrant el control que té de tot 

el màstil i arribant a les notes més agudes amb total seguretat.  

 Molt curiosa també la ja esmentada Fragmented Suite for Piano and Bass, on podem veure a 

Ray explorant registres i recursos tímbrics nous en el seu instrument. Conceptualment no és una 

suite molt densa, ja que es basa completament en fragments oberts d'improvisació modal (1er i 4rt 

moviment) barrejats amb estructures semblants a un estàndard de jazz (2on i 3er moviment). 

 Un cop vist aquest homenatge als inicis del duo de piano i contrabaix toca parlar del 

fenomen Steeplechase, una segell sorgit a Copenhaguen (Dinamarca) l'any 1972. A aquest segell hi 

trobem lligat un contrabaixista que no ha aparegut fins ara, però que té un gran nombre de 

gravacions amb pianistes a la seva discografia. Es tracta del danès Niels-Henning Ørsted 

Pedersen, també conegut com NHØP degut a la llargada i dificultat del seu nom.  

 Doncs bé, NHØP durant els anys 70 i 80 va gravar un gran nombre de discs amb pianistes 

diferents. Destaca sobretot per la seva tècnica virtuosística, amb gran control de tots els registres del 

contrabaix, domini de l'arc i un pizzicato a velocitats extremes. És per això que en els seus discs a 

duet no té cap problema en agafar el pes melòdic en qualsevol moment, ja que la seva excel·lent 

tècnica li permet explorar molts registres del contrabaix i fer qualsevol melodia, per ràpida o 

complicada que sigui. 

 El primer disc que he trobat de NHØP a duet amb piano, es titula Duo (1973), i el grava 
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juntament amb el pianista Kenny Drew. Serà el primer d'una trilogia completada al següent any 

amb Duo 2 (1974) i Duo Live (1974). 

 Els 2 discs d'estudi estan formats per temes propis, cançons tradicionals daneses i algun 

estàndard de jazz, mentre que en el directe predominen més els estàndards. 

 L'aportació de NHØP als duets és bastant important crec, perquè aprofita molt bé els 

recursos del contrabaix, tant melòdics com d'acompanyament, creant sovint ambients molt 

interessants. 

 El primer disc, del 1973, comença amb una cançó tradicional danesa titulada Jeg Gik Mig 

Over Sø Og Land, on NHØP comença fent la melodia sencera en el registre agut del contrabaix. Tot 

seguit Kenny fa un solo molt breu i melòdic per canviar una mica de timbre, i així NHØP torna a 

agafar la melodia a la meitat del tema per ja finalitzar el tema amb una petita coda. Al següent tema 

tot el pes melòdic el porta el piano, agafant NHØP el rol d'acompanyant. Llavors ens trobem en un 

tema a contrabaix sol molt breu, per donar pas a la següent composició de Kenny on el contrabaix 

toca la melodia amb arc. Un exemple per observar la clara intenció i meditació dels 2 artistes per 

aconseguir que el disc no sonés monòton però sí que tingués un bon equilibri amb els pocs elements 

que es disposaven. La tònica d'aquests 3 discos té una direcció bastant clara, i estilísticament parlant 

es mou per terrenys bastant coneguts i poc experimentals, ja que tot són estructures tancades amb 

melodies molt clares i una forma de tocar bastant tradicional. L’al·licient que té per mi, és la varietat 

que hi ha entre els diferents temes i les formes d'acompanyament que s'ingenia NHØP per crear 

colors diferents en tot moment. 

 El següent disc a comentar de la mateixa discogràfica seria el que grava NHØP amb Paul 

Bley titulat Paul Bley/NHØP (1973). Aparentment sembla una fusió una mica estranya, ja que es 

tracta de dos grans músics amb perfils bastant diferents dins del jazz. Paul practica un jazz obert i 

experimental més pròxim al free sorgit als anys 60, mentre que Pedersen sempre ha estat lligat a 

projectes de jazz més tradicional. Aquest disc en canvi està integrament basat en composicions 

pròpies de Bley, la majoria de caràcter molt modal. Com que Pedersen és un gran músic i té un gran 

nombre de recursos instrumentals fa que aquest duet que en un principi semblava un pèl estrany 

funcioni i flueixi bastant bé. El contrabaix aprofita bastant el recurs de l'arc en forma de pedal, per 

crear ambients on Paul se senti còmode per desenvolupar els seus temes. 

 Realment, crec que és un disc molt important perquè es tracta del primer duet de piano i 

contrabaix que he trobat, que s'acosta a una estètica més lliure o free. A més, la riquesa tímbrica que 
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trobem per part dels 2 instruments fa que esdevingui un treball bastant experimental i innovador. En 

alguna peça trobem que Paul canvia el piano per un Fender Rhodes (molt utilitzat en aquesta 

època), cosa que apart de ser el primer document amb aquest instrument de duets que he trobat, 

també aporta una major riquesa tímbrica. 

 El següent document que he trobat en aquest període temporal, és el que grava NHØP amb 

Joe Albany l'any 1974 pel mateix segell discogràfic i es titula Two's company... (1974). No té res a 

veure amb el de Paul Bley, ja que es tracta d'un recull d'estàndards tocats de forma molt tradicional 

on el que ressalta en tot moment és el virtuosisme pianístic de Joe mentre el contrabaix fa un paper  

d'acompanyant. L'interessant és que ens fa adonar de la versatilitat que te NHØP a l'hora 

d'emmotllar-se amb músics tant diferents obtenint un bon resultat. 

 I per últim en aquest any, apareix el primer disc a duet del magnífic pianista Walter Norris, 

integrant del primer grup d'Ornette Coleman amb qui va gravar Something Else!!!! l'any 58. En 

aquest àlbum i participen 2 contrabaixistes europeus d'un perfil similar al de NHØP (tècnica i 

versalitat). Són el txec George Mraz i l'hongarès Aladár Pege. El disc resultant es titula Drifting 

(1974) i George participa en les 7 primers temes mentre que Aladár només en l'últim. 

 L'àlbum està format per composicions pròpies del pianista més algun estàndard per a 

completar l'obra. Estilísticament ens trobem amb un disc molt variat on la musicalitat i els temes de 

Walter és el que més destaca i fa que sigui diferent al que havíem escoltat fins ara. George Mraz 

demostra tenir una gran tècnica, però a nivell de l'instrument crec que no aporta res que NHØP no 

hagués fet un any abans. La diferència potser està en que George sap dosificar millor els recursos 

tècnics aconseguint un resultat més orgànic i musical mentre que NHØP potser a vegades abusa de 

la tècnica. 

 Pel que fa a Aladár Pege, la seva presència és molt breu i tampoc pot fer una aportació gaire 

gran al duet, però si que demostra tenir una gran tècnica i el seu estil recorda més a NHØP. 

 

 

-Any 75. Interplay 

 

 Durant els anys 74 i 75 apareixen nous registres de duets de piano i contrabaix com serien 

per exemple els 2 discs a duet de Bill Evans i Eddie Gómez.  
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 Bill Evans ha estat un gran innovador reconegut en varis aspectes, entre ells el de aportar 

una nova concepció del piano jazz trio. A partir dels seus discs de principis dels 60, el contrabaix ja 

no es limitava només a acompanyar al pianista, sinó que també actuava amb molta més llibertat i 

establia diàlegs musicals amb aquest. Aquesta manera de concebre la música va néixer amb la unió 

de Bill Evans i Scott LaFaro però amb la prematura mort d'aquest últim, va ser Eddie Gómez qui va 

agafar el seu llegat. Després de bastants discs a trio junts, no és fins a finals del 1974 que Bill Evans 

decideix enregistrar el seu primer disc a duet de piano i contrabaix, juntament amb l'Eddie. 

 Es tracta d'un àlbum titulat Intuition (1974) format per temes propis i estàndards. Aquest 

disc és molt interessant perquè veiem plasmada la forma de tocar del trio de Bill Evans en format de 

duo sense bateria. En el primer tema del disc, Invitation, es pot veure la magnífica tècnica 

instrumental de l'Eddie i també la interacció i complicitat que hi havia entre ells dos. Per primer cop 

doncs, s'introdueix en el duet aquest concepte d'interplay a l'hora de construir un solo, on el que té 

el rol d'acompanyant no està obligat a marcar constantment l'harmonia i el tempo de forma clara, 

sinó que pot tocar de manera més lliure sense perdre la forma del tema i buscant sempre crear un 

diàleg amb el solista. 

 A la resta del disc, trobem bastants peces on Bill experimenta amb el Fender Rhodes, com ja 

havia fet Paul Bley al 73. És interessant veure com un pianista tant pur com Bill Evans s'intenta 

adaptar a aquest nou instrument, on la forma de tocar no és la mateixa.  

 En tot l'àlbum, l'Eddie toca només en pizzicato, per tant, es pot dir que no trobem recerca 

tímbrica per part seva. Evans, en canvi, amb la seva alternança entre rhodes i piano fa que el disc no 

soni tímbricament monòton. L'aportació que fa el baix en aquest cas és més conceptual, ja que 

introdueix aquesta forma de tocar més lliure en el món dels duets. 

 Una mica més tard, el 1975, apareix un disc amb la mateixa formació però en aquest cas es 

tracta d'un directe. Es titula Montreux III (1975) i realment crec que és bastant més ric que 

l'anterior en referència al contrabaix. Bill també alterna piano i rhodes en les seves interpretacions 

tot hi que en aquesta ocasió crec que de forma més dosificada i encertada. Es nota que ha tingut més 

temps per experimentar amb l'instrument i veure què és el que funciona millor en cada cas. 

 El disc comença amb un vals d'Earl Zindars anomenat Elsa. Aquí trobem uns conceptes 

d'acompanyament d'Eddie Gómez sobre el 3/4 molt interessants. A més, en un moment de la 

melodia el contrabaix fa una segona veu per sota del piano creant un efecte molt brillant i 

aconseguint ressaltar el motiu en qüestió. El que resulta molt impressionant també, és el solo de 

contrabaix amb arc. L'Eddie demostra un control de l'arquet impressionant mai vist fins ara, ja que 
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l'execució és perfecta i arriba als registres aguts amb total seguretat i traient un so molt agradable en 

tot moment. A més, en un moment del solo fa una frase utilitzant harmònics artificials, cosa 

tècnicament bastant difícil sobretot en termes d'afinació. També experimenta amb la creació 

d'harmònics a través del contacte amb l'arc, recurs que no havia vist fins al moment en duets de 

piano i contrabaix. 

 Un tema interessant també és l'estàndard I Love You, on veiem un solo compartit entre Bill i 

Eddie en forma de pregunta-resposta de 2 compassos sense cap mena d'acompanyament. Tot això 

desemboca a un solo de contrabaix en aquest cas amb acompanyament de rhodes. Aquests jocs 

creats entre els 2 instruments recorden als primers discs amb Scott LaFaro, on a vegades s'utilitzava 

aquest recurs.  

 El disc acaba, amb una balada anomenada The Summer Knows, on la última melodia 

l'executa Eddie amb l'arc, tancant el disc tal com havia començat. 

 

 

-Anys 76-78. Horitzons free-jazz 

 

 L'any 1976, resulta ser un any bastant productiu i interessant en els duets de piano i 

contrabaix, sobretot perquè apareixen projectes a duet amb una tendència més pròxima al free, i 

apareix més riquesa formal en els temes.  

 Just a principis d'aquest any es grava el primer disc a duet d'un contrabaixista molt influent 

en el món del free-jazz, molt amant de les formacions petites (com s'ha pogut veure al llarg de la 

seva carrera) i amb un estil molt personal. Estic parlant del gran Charlie Haden.  

 El disc en qüestió el grava amb al pianista Hampton Hawes i es titula As Long As There's 

Music (1976). És un dels últims discs que va gravar Hampton, ja que l'any 1977 va morir. 

 L'àlbum comença amb un tema del pianista titulat Irene, el qual sembla una Suite, ja que hi 

passen coses molt interessants en la forma. Comença amb un groove molt marcat de piano i 

contrabaix amb aires rythm&blues. Aquest ens porta a un interludi més aeri on Charlie fa un pedal 

perquè Hampton faci la melodia i en acabat comenci a improvisar sobre ell. En un moment el piano 

dibuixa un lick de blues i Charlie reacciona dibuixant l'harmonia d'un blues on el piano continua el 

seu solo. Al cap d'unes voltes el piano torna cap a l'interludi tornant a dibuixar la melodia d'aquesta 

part i desembocant en el solo de Haden. Aquest es queda sol i improvisa de forma lliure, sense 

forma, i amb un caràcter totalment melòdic. Tot això desemboca al riff principal del tema i els dos 
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tornen a tocar la melodia del principi per finalitzar en una petita coda. 

 La forma d'abordar aquesta peça és del tot original i no havíem trobat fins al moment un 

plantejament similar en el material recopilat. A més a més, i això ja és una opinió personal, cap 

contrabaixista dels que havíem vist fins ara té el bon gust melòdic i la manera de fer tant peculiar 

que té Charlie a l'hora de solejar, o sigui que això ja li dóna un caràcter especial a aquest nou duet. 

 En el blues Turnaround d'Ornette Coleman, el contrabaix fa l'última frase de la melodia 

contestant al piano, que fa la resta. A més en el solo de contrabaix, ens trobem una altra vegada que 

Charlie comença a deformar el seu solo de forma progressiva fins a deixar enrere la forma i entrar 

dins un solo totalment obert, on a partir de motius melòdics va desenvolupant el seu discurs. 

Després del solo torna a enganxar-se a la forma perquè improvisi una mica el piano i puguin tornar 

a la melodia. 

 El tema This is Called Love, és una versió de l'estàndard What Is This Thing Called Love 

però tocat d'una forma més oberta, més tirant cap al free, i amb la melodia més desdibuixada. En la 

mateixa direcció en la que abordaven el Turnaround. 

 En el següent tema,  Hello, Goodbye, trobem una introducció de Charlie Haden, on 

experimenta amb sons del registre agut del contrabaix, utilitzant també l'efecte de trasteig, dobles 

cordes. Mica en mica el piano va entrant dins el joc presentat per Charlie, i genera una improvisació 

col·lectiva entre els 2 instruments que a partir d'un diàleg constant van desenvolupant junts. De fet 

dóna la sensació que es tracta d'una improvisació pura. 

 El pròxim document sonor que he trobat, és tracta d'un àlbum molt curiós d'un gran 

contrabaixista que sempre s'ha mostrat molt interessat en l'avantguarda musical, com és Dave 

Holland. I el trobem acompanyat del saxofonista Sam Rivers, que en aquesta ocasió toca una peça 

amb flauta travessera i una altra amb piano. A més, aquest està enregistrat i produït per Paul Bley. 

El disc es titula Sam Rivers/Dave Holland vol.2 (1976) i està format per dues improvisacions d'uns 

23 minuts cada una titulades Ripples i Deluges. És en la segona on Sam toca el piano. Durant tota la 

improvisació queda clar del gran nivell tècnic de Dave Holland i la capacitat que té per emmotllar-

se al discurs de Sam, que és bastant dens i carregat en tot moment.. A més, és el primer disc a duet 

que he trobat de pura improvisació free, cosa que li dóna un valor afegit. 

 En aquest mateix any  Dave Holland també enregistra un altre disc, ara acompanyat del 

pianista i vibrafonista Karl Berger, que porta com a títol All Kinds Of Time (1976). 

 El disc comença amb una peça de Karl anomenada Simplicity la qual consta d'una melodia 

de caràcter frenètic i mètrica irregular tocada a l'uníson. Els solos d'aquesta són d'improvisació free 
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i es construeixen en referència a la mateixa melodia, com a punt de partida i de retorn. Aquest tipus 

d'improvisació és un concepte que no havia aparegut en el material recopilat fins ara, i per això crec 

que és interessant de comentar.  

 A partir d'aquí Karl comença a alternar el piano amb el vibràfon, més algun element de 

percussió, per donar colors diferents al llarg del disc. La tònica del disc sol anar bastant en la 

mateixa direcció que el disc de Sam Rivers, improvisació free-jazz, però amb la diferència que hi ha 

composicions pròpies i les parts de les improvisacions estan més pensades. 

 Arribant al límit del període ens trobem amb un disc on els protagonistes són el 

contrabaixista Mike Richmond i Andy Laverne. El disc es titula For Us (1978) i pertany també a 

la discogràfica SteepleChase. Ens trobem davant d'un disc amb una tendència orientada cap a la 

música modal i el free. Una estètica semblant al disc de Karl Berger i Dave Holland.  

 Les curiositats que hi trobem però, és per exemple que en el segon tema de l'àlbum el so del 

contrabaix està modificat amb algun efecte tipus reverb que fa que aquest tingui més cos i amplitud. 

Molt interessant el recurs del glissando utilitzat en aquest també, donant-li en algun moment aires 

àrabs. A Skies i Reflections Mike ens demostra tenir també un gran control amb l'arquet. 

 

 

-Anys 78-81. Explorant la tradició 

  

 Cap al final de la dècada dels 70 trobem també bastants discs a duet, aquesta vegada d'estils 

molt diferents però amb un clar predomini de la branca més tradicional. 

 El pianista d'aquest període seria Jimmy Rowles, que grava un parell de discs amb 2 grans 

contrabaixistes. Un de doble amb Ray Brown titulat The Duo Sessions (1978 i 1980), i un altre 

amb Red Mitchell que anomenat Red'n Me (1978). 

 Es tracta de dos discs bastant marcats per l'estil hard-bop de Jimmy Rowles, on el repertori 

està format íntegrament per estàndards i composicions pròpies del pianista. S'ha de dir que no té res 

a veure amb els duets que havien aparegut l'any anterior ja que aquí no hi ha massa lloc per a 

l'experimentació. A més, no es dóna molt protagonisme al contrabaix en els arranjaments i acaba 

tenint el rol d'acompanyant en quasi tot moment. 

 De l'estil de Red Mitchell, sobretot destacar-ne la forma que té d'acariciar el contrabaix i 

com utilitza els glissandos aconseguint aquest so tant característic i delicat. També la compenetració 
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i complicitat que demostren amb el diàleg en els “trades” (vuits, quatres...) del primer tema del disc, 

un recurs que utilitzen més endavant també. 

 De Ray Brown, en canvi, podríem dir que és l'antítesi de Red, ja que les seves línies sempre 

sonen amb molta contundència i precisió. Cada nota que toca, té una convicció i una seguretat 

darrere que és difícil posar-la en dubte.  

 En general aquest disc amb en Ray sona bastant fresc però li falta una mica d'originalitat pel 

que fa als arranjaments, des de la meva opinió.  

 Al següent any ens trobem també amb 2 discs en directe. El primer el firma el llegendari 

pianista Oscar Peterson i ho fa acompanyat de NHØP. Es diu Digital at Montreux (1979) i el que 

se'n podria destacar seria el tema titulat That's All, que Pedersen interpreta a contrabaix sol,  

demostrant altra vegada una gran tècnica i domini de l'instrument. Estilísticament és molt semblant 

al que ja havíem escoltat d'Oscar juntament amb Ray Brown però una mica més madur, és clar. 

 El segon el firma també un llegendari pianista com és George Shearing, juntament amb el 

contrabaixista Brian Torff i es titula Blues Alley Jazz (1979). Estilísticament és més obert ja que no 

es tracta d'un disc de pur swing. Hi ha temes amb aires llatins, grooves funkys... Ens trobem davant 

d'un disc més ric pel que fa a estils. 

 Al següent any apareix el disc que crec més interessant d'aquest període. Un àlbum firmat 

per Walter Norris a duo amb Aladár Pege que es titula Winter Rose (1980) i està format per 

composicions del pianista, algun tema tradicional i algun estàndard. 

 Aquesta vegada podem gaudir plenament d'Aladár en tots els seus registres. En el tema que 

enceta el disc, Playground, ja manifesta un gran control amb l'arc i pizzicato interpretant l'original 

arranjament a la perfecció. Una peça amb moltes parts diferenciades i ritmes diferents, que fan que 

sigui realment divertit i que funcioni perfectament a duet. Parts obligades, moments de free... donen 

sentit al títol que porta. 

 En el tema tradicional Elvesztettem Paromat que està gravat a contrabaix sol, veiem 

realment el control sonor que té Aladár sobre el seu instrument. Comença amb l'arc executant la 

melodia, després fent notes dobles amb glissando, harmònics aguts, pizzicato i arc a la vegada, 

harmònics amb pizzicato... en fi, un munt de recursos sonors que no havien aparegut en cap disc de 

duet dels vistos fins ara i que és molt important tenir-los presents.  

 La sensació que transmet el disc és una intensió d'anar cap al free des de la serenitat, que 
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crec que s'escau a la manera de concebre la música per part de Walter. Sempre dóna la sensació que 

s'està a punt de caure a l'abisme però mai es perd l'equilibri. 

 I ja per últim, al límit del període es grava un disc amb un contrabaixista molt influent en el 

món del jazz i del qual no he trobat cap altre duet amb piano a la seva discografia. Estic parlant del 

gran Ron Carter, membre del segon quintet de Miles Davis i un dels millors acompanyants que hi 

ha, sobretot per la originalitat de les seves línies de baix i la seva solidesa rítmico-harmònica. 

 El disc és a duet amb el pianista Cedar Walton i es titula Heart And Soul (1981). En ell 

trobem un recull de temes propis dels dos integrants i alguns estàndards. La forma de tocar dels dos 

és bastant tradicional i no veiem cap element innovador que trenqui amb els duets vistos fins ara. El 

que sí que podem destacar és la interacció harmònica que hi ha entre ells dos, ja que Ron sempre té 

l'orella posada en la música per buscar l'acompanyament perfecte en cada moment. Un exemple 

d'això ho veiem en el tema del propi Ron anomenat Little Waltz on la originalitat del que fa Ron és 

tan gran que en algun moment sembla tenir més protagonisme que no pas la melodia. 

 

 

-Anys 81-86. Madurant el concepte de duet 

 

 Durant aquest període, només he trobat dos discs de duets, però els dos crec que són molt 

interessants d'escoltar i analitzar. 

 El primer té per protagonista a Charlie Haden i aquesta vegada comparteix sessió en directe 

amb el pianista Denny Zeitlin. Es titula Time Remembers One Time Once (1981) i podríem dir que 

és una continuació o maduració del treball gravat l'any 1976 amb Hampton Hawes. Al llarg d'aquest 

hi trobem una gran gamma d’ambients, colors i textures diverses.  

 Al primer tema Charlie comença amb una introducció establint el clima de la peça, 

experimentant amb els sons de trasteig del contrabaix i jugant amb el cordal per crear un efecte 

sonor de suspensió. És molt interessant tot el que fa ja que amb poca cosa aconsegueix crear 

l'ambient adequat perquè el piano comenci amb la melodia. És el do que té Haden: la simplicitat i 

l'efectivitat aplicada a la música. 

 Conceptualment no hi ha res que sobresurti molt del disc amb Hampton, però si que es nota 
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més maduresa i fluïdesa a la música, com si la forma de tocar de Denny tingués més afinitat amb la 

de Haden. 

 L'altre àlbum d'aquest període pertany a un dels músics més importants de la història del 

jazz al nostre país, Tete Montoliu. L'acompanya el magnífic contrabaixista NHØP i el resultat 

d'aquesta unió porta per títol Face to Face (1982). Es tracta d'un directe que pertany també a la 

discogràfica SteepleChase i que esdevé el primer disc de duets on un dels components és de casa 

nostra. Resulta espectacular l'energia que desprèn la música i com la suma d'aquests dos músics és 

tant encertada.  

 Tot hi que estilísticament el disc no aporta res de nou, crec que el feel que desprèn és el que 

realment el fa especial i el converteix en dels millors que he sentit en aquest estil més hard-bop. En 

general potser Tete és qui més porta el pes del duet, però en el tercer tema també hi ha espai perquè 

Niels faci la melodia i així també es crea un moment més relaxat dins d'un àlbum amb tanta energia. 

 Per últim tenim un disc que està al límit del període però que per tendència encaixa millor en 

aquesta etapa que no pas en la següent. Es tracta d'un concert gravat al festival de jazz d'Umbria per 

Kenny Barron i Buster Williams. L'àlbum porta per títol Two as One (1986) i consta de sis 

estàndards on piano i contrabaix es reparteixen les melodies quasi a parts iguals. Estilísticament i 

conceptualment podríem dir que és molt semblant al duet de Tete i NHØP amb algunes diferències,  

però. Buster Williams, per exemple, tot hi que té una gran tècnica com Pedersen, crec que potser és 

una mica més melòdic en els solos, mentre que Barron no té una forma tant enèrgica de tocar el 

piano com Montoliu en aquest cas. 

 

 

-Anys 85-88. Explorant la llibertat tímbrica 

 

 Nova etapa i noves idees reprenent una mica la direcció iniciada el 76 per Dave Holland i 

Charlie Haden en els duets i cercant noves sonoritats i textures. Començaré comentant un disc que 

en realitat va ser gravat a finals del 85 però que conceptualment encaixa millor amb aquest període. 

Hi apareixen 2 músics que encara no havíem vist fins ara: el pianista Mal Waldron i el 

contrabaixista David Friesen. L'àlbum es gravarà després d'una sèrie de concerts fets a duet, un 

dels quals es va enregistrar i va sortir a la llum el 2006, com a homenatge al ja desaparegut pianista, 
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amb el títol Remembering Mal (1985). En aquest cas trobàvem sobretot estàndards de jazz en el 

repertori, una bona forma de començar a establir una bona connexió i complicitat pel futur. 

  El disc d'estudi resultant, doncs, es titula Dedication (1985) i ens obre una sonoritat bastant 

nova en el món dels duets. És interessant, també, perquè és el primer document trobat on el 

contrabaix utilitza efectes per modificar notablement el seu timbre. Només això ja fa que el so 

global canvi per complet i permet obtenir resultats innovadors. A més a més el contrabaix té aquell 

so de pastilla tant comú als anys 80 i juntament amb els efectes a vegades ens recorda a un baix 

fretless.  

 És molt interessant els sons que aconsegueix amb l'arquet combinats amb els delays, creant 

així uns pedals ambientals on el piano pot construir amb total llibertat i comoditat. A més sovint 

aconsegueix emular altres instruments com flautes, digeridoos, trompes...  

 Destacar també els jocs rítmics que fa David i l'última peça que executa a contrabaix sol, 

demostrant un gran instint melòdic i un excel·lent domini de l'instrument. 

 Anem avançant a l'any 86 i ens trobarem altra vegada amb l'autor del primer disc de duets 

amb un concepte més modal i obert, el pianista Paul Bley. En aquesta ocasió ho fa acompanyat del 

contrabaixista danès Jesper Lundgaard per oferir un parell de directes gravats a Copenhaguen. El 

primer es titula Live (1986) i el segon Live Again (1987). Tot dos són llançats per SteepleChase. 

 En aquests 2 discs hi trobem una mica de tot, des de temes amb un aire Ornettià a l'estil 

Charlie Haden (Blues, Pent-Up House,...) fins a moments d'improvisació lliure més contemporània 

(Ostinato, When will the blues leave...), sense oblidar alguns piano solos (Albert's Love Theme, 

Music Matador, Diane...) i balades (What I'll do?...). 

 Podríem dir que en aquests 2 discs Paul és el clar protagonista, ja que executa vàries peces a 

piano sol de forma magnífica, i Jesper és el seu convidat per a l'ocasió. Això no vol dir però que no 

hi hagin moments de pura interacció entre els dos on es reparteixen el protagonisme a parts iguals. 

 El següent exemplar és un altre àlbum en directe molt interessant. Torna a tenir per 

protagonista a Dave Holland i en aquest cas l'acompanya el pianista búlgar Milcho Leviev. Aquest 

es titula The Oracle: Live at Santury Hall (1986). 

 Ens trobem amb un duet molt innovador, sobretot per l'alta gamma d'estils diferents que 

presenten al llarg del concert, tots ells abordats d'una forma bastant lliure i donant importància a la 

recerca tímbrica.  
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 Dave durant el disc experimenta amb varis sons de l'instrument com per exemple el motiu 

rítmic del primer tema, The Oracle, o les improvisacions modals de Thracian Flamenco.  

 

 

-Anys 89-92 (1ª part). La influència de Bill Evans i tradició renovada 

 

 Després d'escoltar projectes amb cert aire innovador ens trobem en un període de duets on el 

que sobretot destaca, és la influència del gran pianista Bill Evans. He separat el període amb dos per 

poder agrupar millor les gravacions que he trobat. 

 El que primer trobo en aquests anys és un disc del pianista Bill Mays i el contrabaixista Ray 

Drummond titulat One to One (1990). L'estil d'aquest àlbum podríem dir que és molt pròxim a la 

manera de fer de Bill Evans. Mays té una manera de fer molt semblant a Evans i sovint es busca un 

diàleg entre piano i contrabaix estilísticament similar al que trobàvem als discs del primer trio de 

Bill Evans amb Scott LaFaro.  

 El repertori està basat en estàndards i algun tema del pianista. Entre ells trobem també 

Interplay, una obra de Bill Evans que ens reafirma l'admiració que tenia Mays cap al pianista. Tot hi 

així trobem alguna peça realment interessant com per exemple Skylark, on la introducció té un aire 

més contemporani, jugant molt amb textures pianístiques com a element d'acompanyament a la 

melodia. Igualment el contrabaix fa efectes sonors varis per a potenciar el clima. En el tema Alone 

Together podem veure que Drummond executa la melodia i porta la iniciativa melòdica i rítmica en 

tot moment. 

 Ja per últim he trobat un disc on hi apareix un altre referent del piano jazz modern en els 

nostres temps, el senyor Fred Hersch. En aquest cas el disc és firmat pel contrabaixista però, en 

Matt Kendrick. Es titula Other Aspects (1992) i en ell hi trobem una selecció bastant variada de 

peces i d'estils diferents, fins i tot d'estètiques.  

 Per un costat ens trobem una cara molt Ellingtoniana amb Do Nothing 'Til You Hear From 

Me i per l'altra ens trobem fragments totalment experimentals com a Ld:100, on hi ha grans dosis de 

psicodèlia contrabaixística. Com a curiositat també trobem una composició del gran baixista Jaco 

Pastorius, Continuum, tocada en aquest cas per Kendrick a contrabaix sol. 

 La forma de tocar de Matt destaca per la constant alternança entre pizzicato i arc, sovint amb 

molta rapidesa, i per l’experimentació amb efectes en el contrabaix. Havíem vist ja abans algun disc 

on apareixia el so del contrabaix modificat (Mike Richmond a For Us (1978) i David Friesen a 
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Dedication (1986)), però és la primera vegada on se li aplica una distorsió d'aquest tipus.  

 

 

-Any 89-92 (2ª part). Free Evans 

 

 Aquest període en part podria anar inclòs en l’anterior, tant per dates com perquè els 2 

pianistes que apareixeran han estat també clarament influenciats per Bill Evans, però els he separat 

perquè el concepte musical és més avantguardista i es treballen conceptes relacionats amb la branca 

del free més melòdic. 

El primer té per protagonistes a dos grans músics que encara no havien aparegut a la llista i 

que són molt importants en la trajectòria dels seus respectius instruments. Es tracta del pianista 

Enrico Pieranunzi i el contrabaixista Marc Johnson. De l'Enrico podem dir que és un clar hereu 

del toc de Bill Evans al piano i d'en Marc que va ser integrant del seu últim trio.  

 El primer disc que s'enregistra amb aquesta formació es titula Yellow and Blue Suites 

(1990), tot hi que no es publicarà  fins al 2008. Es tracta d'una gravació en directe feta a una ràdio 

de Suïssa. La sessió enllaça vàries peces pròpies de l'Enrico amb estàndards varis, amb una corba i 

unes transicions molt interessants, les quals estan dividides en dues parts: la Yellow Suite i la Blue 

Suite. Tot el procés des de l'inici fins al final és molt delicat i progressiu, ja que el primer tema és 

una cançó molt bonica de l'Enrico anomenada Je Ne Sais Quoi i l'últim és una versió estripada del 

Blue Monk, vaja que no tenen res a veure una amb l'altra però la bona conducció de la part 

intermèdia fa que no es noti cap canvi brusc en la música. 

 El segon disc que enregistren tan sols una setmana després es diu The Dream Before Us 

(1990). Està format per temes propis, estàndards i interludis improvisats, tot això tocat d'una forma 

molt lliure i flexible, però no tant organitzat com el disc anterior. El final dels dos discs és bastant 

semblant de concepte, ja que aquest acaba amb un Subcounsious-Lee tocat de forma més tradicional  

i afincada per contrastar amb totes les dosis d’improvisació i obertura que hi ha agut en el disc.  

 En general, l'interplay que trobem entre aquests dos músics és màxim, ja que al tocar 

d'aquesta forma més oberta, qualsevol decisió presa per un dels integrants és immediatament 

considerada i acompanyada per l'altre. Ens trobem davant d'uns discs molt innovadors i amb un aire 

molt fresc, creant una sonoritat global molt diferent al que s'havia escoltat fins al moment.  

 Com a concepte nou trobem aquesta forma de tocar estàndards o temes propis amb tanta 
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llibertat i flexibilitat, canviant el feel de la cançó constantment sense que això soni forçat o cerebral, 

tot al contrari, la sensació és de relaxament i els canvis es produeixen de forma natural.  

 De Marc Johnson poca cosa en puc dir, la seva forma de tocar parla per si sola. Un control 

de l'instrument espectacular, arribant a la zona més aguda del contrabaix sense que l'afinació se'n 

ressenti, control perfecte de l'arc i del pizzicato aconseguint sempre un so molt nítid i agradable, i 

un sentit rítmic i melòdic impressionant. A part de tot això també sumar-hi la versatilitat i la oberta 

que té la ment a la hora d’involucrar-se en projectes musicals, ja que tant el podem veure tocant 

bossa nova com free jazz experimental. 

 I per últim, aquest mateix any també s’enregistra un disc estilísticament bastant proper a 

aquest firmat també per dos puntals en el gènere: el pianista Paul Bley i el contrabaixista Gary 

Peacock. Aquest es titula Mindset (1992) i està format per composicions dels dos integrants i un 

d'Ornette Coleman. 

 Tot l’àlbum està pensat d’una forma perquè respiri i no saturi a l’oient, deixant molt espai a 

la música i aprofitant els pocs elements instrumentals de què es disposen. Per exemple, trobem 

bastants peces de solos dels dos instruments per separat i el fet que no sempre estiguin tocant a la 

vegada ja dóna una dinàmica diferent al disc i crea un efecte molt més potent quan es posen a tocar 

piano i contrabaix junts. 

 

 

-Anys 93-94 (1ª part). Tradició, espirituals i foc 

  

 No he trobat molt material dins aquests dos anys, però el poc que he trobat l’haig de separar 

amb dues parts perquè no té molt a veure un amb l’altre. 

El primer apartat està marcat per un estil i un repertori bastant tradicional, en general. 

El primer és un disc d'una sèrie de duets de jazz impulsat per la discogràfica Concord Music 

als anys 90 que consta de deu exemplars amb duos d'instruments diferents. La col·lecció porta per 

nom Concord Duo Series, i  del que parlaré és del volum 5 d'aquesta sèrie on els protagonistes són 

el pianista polonès Adam Makowicz i el contrabaixista txec George Mraz. 

 L'àlbum es titula Concord Duo 5 (1993) i està integrat per varis estàndards i composicions 

del pianista. El piano és qui porta en quasi tot moment el pes del duet, tret d'alguna melodia que 



- The Art of the Duo - 

 

-21- 

executa George, però no aporta res de nou al que hem vist fins ara. 

 La segona mostra que trobem en aquest bloc la protagonitza Charlie Haden al contrabaix i 

el llegendari Hank Jones al piano obtenint com a resultat Steal Away – Spirituals, Hymns and 

Folk Songs (1994). El que ens trobem aquí són espirituals negres en la gran majoria, un gènere que 

encara no havia aparegut en els duets de piano i contrabaix. La majoria de les melodies les fa Hank 

però també hi ha lloc perquè Charlie en algun moment pugui fer-ne alguna a pizzicato i així canviar 

la sonoritat momentàniament.  

I l’últim disc trobat en aquest període és un directe al Copenhaguen Jazz House on els 

protagonistes són el pianista francès Michel Petrucciani i el contrabaixista danès Niels-Henning 

Ørsted Pedersen. El disc es titula NHØP Petrucciani (1994) i en aquest cas està integrament 

format per estàndards. Em recorda molt al disc del mateix contrabaixista gravat el 1982 amb Tete 

Montoliu tant per l'estil frenètic com per l'energia del directe que desprèn.  

 L'estil de Niels ja l'he comentat bastant i no em tornaré a repetir, però en aquest disc trobem 

elements d'acompanyament molt interessants que ajuden a que la música creixi. El swing dels dos 

integrants és extrem i la forma de tocar és bastant tradicional, tot hi així crec que li donen bastant la 

volta a la forma de plantejar-se els arranjaments perquè funcionin en duet, i a introduir elements per 

crear tensió i contrastos entre parts, una forma de captar l'atenció del públic en tot moment. Crec 

que és un directe d'aquells que deixen als assistents absorbits amb la música i totalment enganxats 

amb el que està passant, i això és molt difícil d'aconseguir amb un duet. A més, el nivell d'interplay 

entre ells dos és molt gran, ja que quan un dels 2 proposa alguna idea l'altre s'hi apunta de forma 

quasi instantània fent que els dos instruments funcionin com una sola màquina. En definitiva, un 

gran exemple de com tocar de forma tradicional amb energia, interplay, intel·ligència i bon gust. 

 

 

-Anys 93-94 (2ª part). Avantguarda pura 

  

En aquest apartat tant sols hi trobem un disc, però al tractar-se d’una tendència diferent a les 

que el rodegen l’he hagut de separar. 

L’àlbum en qüestió està protagonitzat per dos músics provinents del free-jazz i la música 
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d'avantguarda dels Estats Units. Estic parlant del pianista Mathew Shipp i del contrabaixista 

William Parker, i la gravació es titula Zo (1994). En ella trobem una Suite de tres parts (la que 

dóna nom al disc) i una versió molt peculiar de l’estàndard Summertime que enllaça la primera i 

segona part d’aquesta. 

En general el disc té un caràcter bastant fosc i frenètic, amb excepció potser del moviment 2 

de Zo, on es respira una mica i es deixa espai per moments de solo de cada un dels instruments. 

La interpretació de Summertime és molt original i trencadora, ja que li donen un caràcter 

totalment oposat al que té el tema original, fent una versió molt tenebrosa i fins i tot diabòlica. 

Durant tota la improvisació Shipp no deixa de fer referència a la melodia, modificant-la i 

desenvolupant-la però sempre tornant-hi. És la primera vegada que ens trobem amb un plantejament 

així d’un estàndard, per tant podem dir que aquí si que hi trobem innovació i experimentació 

musical.  

El precedent que trobaríem de l’estil, potser seria el disc de Sam Rivers i Dave Holland 

l’any 1976, tot hi que aquí trobem més direcció en les improvisacions i més control de l’instrument 

(sobretot en el cas del pianista). William Parker, per la seva banda, ofereix un recorregut molt ampli 

de registres i timbres sorgits del seu instrument. Sovint busca obstinats melòdics en els baixos que 

contrastin amb els motius més aguts que va plantejant Shipp, intentant recolzar rítmicament els 

accents que li proposa en tot moment. 

 

 

-Any 95 (1ª part). Els duets de Dave Young 

  

 L’any 1995 resulta ser un any molt actiu pel que fa a duets. He trobat tants discs en aquest 

període que crec que és millor separar-los en tres parts, segons temàtiques. 

 La primera part la dedico als àlbums que firma el contrabaixista canadenc Dave Young en 

els quals convida a varis pianistes de primer nivell a enregistrar una o més peces a duo ell. És com 

tenir la història del piano jazz en una col·lecció, ja que la majoria dels noms que hi apareixen són 

músics d’una gran trajectòria i estil. 

 Estem parlant d’un conjunt de tres discs tots ells gravats l’any 1995 i amb títols similars. El 
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primer s’anomena Two By Two Vol.1 (1995), el segon Two By Two Vol.2 (1995) i el tercer Side By 

Side Vol.3 (1995). Tots ells formen una trilogia de duets de gran qualitat on cada pianista aporta el 

seu estil personal seguint una tendència general bastant tradicional i aconseguint que el disc tingui 

una coherència estilística tot hi tractant-se de diferents músics. La diferència entre els dos primers 

discs i l’últim és que primer hi ha 2 peces amb cada músic, i en canvi en el tercer tant sols n’hi ha 

una amb cada un, per això el canvi en el títol. De fet el tercer disc es tracta d’un recull de bonus 

tracks amb cada un dels pianistes participants en els 2 primers. 

En la primera mostra trobem als llegendaris Oscar Peterson, Cedar Walton, Tommy 

Flanagan, John Hicks i Mulgrew Miller interpretant diversos estàndards juntament amb Dave. 

Tots els duets són molt tradicionals en la forma i l’estil, ja que només trobem swing i balades, i 

l’acompanyament del baix majoritàriament és a walking. Per altra banda veiem la intenció de 

repartir les melodies entre piano i baix per buscar diferents sonoritats tímbriques melòdiques i 

aconseguir un interès a l’oient en aquest sentit. També hi ha moments on utilitza l’arquet per 

acompanyar la balada Smoke Get In Your Eyes i donar un coixí més ampli a la melodia. 

En el segon volum hi participen Ellis Marsalis, Cyrus Chesnut, Oliver Jones, Kenny 

Barron, Barry Harris i Renee Rosnes. En aquesta ocasió el repertori és una mica més modern que 

en l’anterior, ja que trobem un estil pianístic més variat que en la primera edició potser. Estaríem 

dins un terreny més hard-bop potser. També trobem melodies executades pel contrabaix com en 

l’anterior edició. 

Ja en l’últim, el que trobem és una peça amb cada un dels integrants que ja havíem trobat 

anteriorment, per tant seria el disc on trobem una barreja estilística més gran, tot hi que com ja he 

comentat és bastant subtil, recordem que el baixista és el mateix sempre i la seva forma de tocar, 

una mica a l’estil de Ray Brown i NHØP, també dicta la direcció de les gravacions.  

  

 

-Any 95 (2ª part). Tradició desenvolupada 

  

 En la segona part inclouré un parell de discs on els protagonistes són altra vegada els 

contrabaixistes europeus George Mraz i Niels-Henning Ørsted Pedersen. 
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 El primer d'ells dos ho fa repetint formació amb el pianista Walter Norris, ara ja més gran, 

per enregistrar un àlbum anomenat Hues of Blues (1995). Un disc format per temes propis del 

pianista amb algun estàndard i fins i tot una peça del contrabaixista Aladár Pege, el qual també 

havia gravat amb Walter anteriorment. Aquí ens trobem amb un disc molt tradicional de concepte, ja 

que està molt basat en el blues, però tocat d'una forma més oberta i profunda.  

 Ja per últim dins aquest període, el que trobem és altra vegada al gran NHØP formant equip 

amb el polifacètic pianista nord-americà Dick Hyman. El disc resultat d'aquest duet es titularà 

Elegies, Mostly (1995) i conceptualment s'apropa molt a l'estètica Bill Evans. Com és de costum 

NHØP s'adapta a la perfecció agafant un aire més melòdic i suau empastant de forma brillant amb la 

forma de tocar del pianista. Altra vegada ens demostra la gran versalitat musical que té i lo bé que 

s'emmotlla tocant amb músics tant diferents. A més aquesta vegada no es nota un abús desmesurat 

de la tècnica com en alguna altra ocasió, ja que tota la interpretació és molt natural i musical, 

d’acord amb el que està passant en cada moment. 

 

 

-Any 95 (3ª part). Jazz a la Península 

 

 Curiosament aquest mateix any és quan he trobat els primers enregistraments de duets dins 

la Península Ibèrica. De fet són dos directes, un gravat a Andorra i l’altre a Madrid. 

 El primer es tracta del primer disc com a co-líder del pianista Albert Bover juntament amb 

un dels contrabaixistes habituals que acompanyaven a Tete Montoliu, Horacio Fumero. Aquest es 

titula Dúo (1995) i està format íntegrament per estàndards. Conceptualment és un disc bastant 

tradicional pel que fa a la forma, però els arranjaments que hi trobem de cada tema i la manera en 

què són tocats és el que crec que realment li dóna valor. Estem parlant del primer disc de duet de 

piano i contrabaix fet a casa nostra, per dos músics de l’escena jazzística catalana.  

 L’altre disc en qüestió és un concert enregistrat al Café Central de Madrid on els 

protagonistes són el contrabaixista navarrès Javier Colina i el pianista català Tete Montoliu. 

Aquest directe es va gravar l’any 1995 tot hi que va sortir a la llum al 2007, després de la mort de 

Tete, per retre a homenatge a aquest gran músic i un pioner del jazz al nostre país. 
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 El disc es titula 1995 (1995), perquè quedi clar l’any que va ser gravat i està format per una 

barreja entre estàndards de jazz, temes del Tete i fins i tot un del Javier dedicat a Ray Brown. Un 

àlbum molt equilibrat pel que fa al repertori on veiem un Montoliu amb un toc més suau i pausat 

que en el disc que havia gravat amb NHØP el 1982.  

 

 

-Any 96-97. Torna Charlie Haden bastant tradicional 

 

 Als anys 1996 i 1997 Charlie Haden torna a fer una aportació al món dels duets amb un 

parell de discs amb dos pianistes de molt bon currículum. Un és el llegendari Kenny Barron, i 

l’altre el veterà Chris Anderson, conegut entre altres coses per ser el mentor de Herbie Hancock. 

 El primer que grava és un directe amb Kenny i es titula Night And The City (1996). Està 

format per estàndards més alguna aportació pròpia de cada un dels integrants. Un àlbum bastant pla 

on regna la calma i la majoria de peces són balades o mediums. La forma de tocar de Barron és molt 

tradicional, així que Charlie s’adapta a la situació i no arrisca com fa amb altres formacions.  

 El següent és un disc d’estudi amb Chris que es titula None But The Lonely Heart (1997) i 

està format sobretot per estàndards tocats a la forma old-style, també sense córrer cap risc de forma 

ni de tempo, creant unes sonoritats molt clàssiques i buscant la musicalitat per sobre de la 

innovació. 

 

 

-Any 98-99. Recordant el passat i mirant el futur 

  

 En aquest període hi he trobat varis tendències completament diferents, per això el que faré 

serà ordenar-los per estils en comptes de fer-ho cronològicament. 

 Per començar, doncs, ens trobem amb un material d'homenatge als primers duets de Duke 

Ellington. Aquesta vegada els responsables són el pianista Mulgrew Miller i l'incansable 

contrabaixista Niels-Henning Ørsted Pedersen. El disc es titula The Duets – A Selection of Duke 
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Ellington (1999) i està format bàsicament per composicions del llegendari pianista que no oblidem 

que va ser qui va fer la primera gravació amb aquesta formació. Com a curiositat, resulta que es 

tracta d'un encàrrec de la prestigiosa marca Bang & Olufsen, i tant sols va ser distribuït a les seves 

botigues. 

 Estilísticament no s'allunya gaire de la gravació feta de Duke amb Ray Brown el 1972, amb 

la diferència que Mulgrew Miller, tot hi estar retrent homenatge a Ellington, aporta alguns colors 

harmònics de collita pròpia sent fidel a la seva forma de tocar i NHØP de tant en tant deixa anar les 

seves frases a semicorxeres tant típiques d’ell que no tothom pot fer.  

 A continuació, ens trobem amb un disc gravat uns mesos abans, pel veterà pianista Walter 

Norris juntament amb el contrabaixista Mike Richmond. El disc es titula From Another Star 

(1998) i està integrat per composicions del pianista i algun estàndard. 

 Després del duet amb George Mraz el 1995, Walter ens presenta un àlbum amb un color no 

tant bluesy, sinó amb una mirada posada més en direcció a Bill Evans. El canvi de contrabaixista 

també hi té a veure, ja que Richmond no té una forma de tocar tant hardbopera com Mraz. Mike 

aporta una visió més àmplia i oberta d'afrontar la música.  

 Llavors podríem dir que el disc esdevé una barreja de tradició bopera, ambients free 

Hadenians, dosis de pianisme romàntic Evansià i la sempre present influència d'Ornette Coleman. 

L'aportació que fa Richmond a la música crec que és molt important, ja que per un costat aporta la 

tranquil·litat de Charlie Haden a l'hora d'acompanyar i per l'altra pot aportar un fraseig més ràpid en 

els solos i acompanyaments més contrapuntístics, com ho faria Scott LaFaro, ja que també disposa 

d'una molt bona tècnica que li permet fer-ho. 

 Ja per últim ens trobem amb una gravació a duet feta per accident, però molt valuosa pel fet 

que ens trobem amb dos grans joves músics que no acostumen a tocar amb aquesta formació 

habitualment. Es tracta de Brad Mehldau i Larry Grenadier, els quals havien de tocar a Colònia 

(Alemanya) amb el seu trio, però el bateria Jorge Rossy no va poder acudir-hi per motius personals i 

van haver de fer el concert a duet. Estem entre el període que queda després de la gravació del disc 

Songs: The Art Of The Trio 3 i el Back To Vanguard: The Art Of The Trio 4, o sigui que el repertori 

que toquen és una mescla de temes entre un i altre. Aquests discs van marcar un abans i un després 

en el món dels trios de jazz amb piano i han servit d'influència per a molts músics. La gravació en 

qüestió es diu Duo in Cologne (1999) i és quasi una peça de col·leccionista per la seva raresa. 
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 L'estil d'aquest trio resumit d'una forma molt ràpida, seria bàsicament que la funció de baix i 

bateria és la de tenir claríssim el tempo i l'harmonia en tot moment, i jugar amb desplaçaments, 

subdivisions i obertures vàries sense mai perdre l'estructura i el groove del tema, mentre el piano 

juga per sobre amb tots els elements proposats per la base, de forma més lliure és clar, ja que la base 

és molt sòlida en tot moment. Llavors la interacció que hi ha entre piano i contrabaix pot ser rítmica 

i harmònica, però poques vegades contrapuntística o d’improvisació col·lectiva, ja que els rols a la 

banda estan molt clars i no es solen intercanviar quasi mai.  

 Llavors estilísticament podríem dir que la música que sona a duet entre aquests dos monstres 

és molt similar al que tocarien si hi hagués bateria però amb un element menys, és clar. Amb això 

vull dir que Larry està en tot moment dins la forma, marcant molt clara l'estructura, en algun 

moment arrisca amb algun desplaçament rítmic però sempre deixant molt clara la caiguda i 

assegurant així que el groove no es perdi en cap moment. La forma que té de tocar Grenadier és 

molt contundent i rítmicament molt precisa, a més té un control molt gran de la subdivisió i ho 

demostra en cada solo que fa. Els dos són músics que rítmicament es fan entendre molt bé i és molt 

clar tot el que fan, per tant fins i tot en la primera peça que és All The Things You Are a 7/4 camina 

tot a la perfecció i l'entesa entre ells dos és impecable.  

  

 

-Anys 99-00. Avantguarda i música improvisada 

 

 Entre aquests 2 anys, dóna la coincidència que es cuinen molts duets de música improvisada 

i avantguardista. No sé si el canvi de mil·lenni hi té alguna cosa a veure, però està clar que no hi ha 

lloc pels convencionalismes en aquest període. 

 El primer exemplar trobat es tracta de la continuació d'un duet ja format pels afroamericans 

Mathew Shipp i William Parker. El disc es titula DNA (1999) i el repertori està col·locat de forma 

ben curiosa. El primer i l'últim tema es tracta de dues peces tradicionals com són When Johnny 

Comes Marching Home i Amazing Grace. El tractament d'aquestes dues (sobretot la primera) és 

semblant al que ja havien fet en el seu anterior disc de Summertime. La resta del repertori són peces 

improvisades on la maduresa i coneixement mutu dels dos músics és més gran que en l'anterior 

àlbum i fa que la música flueixi millor. A Zo, des del meu punt de vista, la música majoritàriament 
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era més frenètica i enèrgica. En aquest cas el concepte és més el de construir des del silenci i deixar 

més espais, això fa que sigui més agradable d'escoltar per l’oient. Un exemple clar és el tema 

Generic Alphabet on el contrabaix és qui comença i acaba la improvisació partint de sons molt 

suaus amb l'arquet que van creixent i decreixent de forma molt progressiva. William en aquest cas 

també alterna pizzicato i arc de forma excel·lent, i tot el que toca és molt valuós en tot moment. 

També entre altres coses, experimenta amb l'aplicació de l'arquet a la fusta del contrabaix 

aconseguint un so de fregada molt subtil i interessant com a efecte sonor a tenir en compte. 

 El següent disc és un altre exemple de música improvisada, aquesta vegada provinent 

d'Europa, pel pianista mallorquí resident a Catalunya Agustí Fernández i el contrabaixista alemany 

Peter Kowald. El disc es titula Sea Of A Lead (2000) i va ser gravat 2 anys abans de la mort de 

Peter tot hi que no va sortir a la llum fins al 2006. El repertori està format per improvisacions, en 

una suite de 7 parts amb el nom del disc, 3 més d'individuals i un tema final a piano sol de l'Agustí 

en homenatge a Kowald.  

 Un àlbum que es caracteritza per la recerca tímbrica constant, per part dels dos músics, la 

construcció a través de textures o teixits sonors en comptes d'harmonia o melodia i fins i tot el 

misticisme sonor en el tema Three Voices. Un document sonor més pròxim a la música 

contemporània europea que al free-jazz, el qual ens dona una visió global de les diferències entre la 

tendència avantguardista americana i la provinent d'Europa. L'ampli ventall de recursos sonors que 

ofereix Peter és tant gran que és impossible de qualificar i enumerar, però la majoria són provinents 

de l'arquet, tant en el registre agut com en el greu. Això ens demostra el gran control tècnic i tímbric 

que té de l'instrument. 

 La següent mostra de free-jazz i avantguarda ens la trobem a Nord Amèrica on s'enregistra 

un disc titulat Duologues (2000) amb el pianista Denman Maroney i el contrabaixista Mark 

Dresser com a protagonistes. En aquesta ocasió ens tornem a acostar al jazz, sobretot en el primer 

tema anomenat Pulse Feel, on la línea de baix té un aire molt swing i com el títol indica no es perd 

mai la pulsació. Llavors el piano aplica nous tempos i subdivisions sobre l'actual i d'aquí és de on 

parteix el seu joc. Com en l'anterior disc la recerca tímbrica hi és molt present també, però no es 

parteix tant integrament de textures, sinó que també hi ha lloc pel groove i l'arrel més jazzística dels 

dos músics. Dresser demostra tenir un gran control sonor del seu instrument, del qual en treu un 

gran nombre de registres diferents, amb arc i pizzicato, amb un so molt present en la gravació que fa 

que es puguin apreciar totes les subtileses tímbriques que es produeixen.  
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 I per últim, una connexió entre un músic europeu de casa nostra, Agustí Fernández, amb el 

contrabaixista afroamericà William Parker. De la sessió de gravació en sortirà el disc Second Set 

(2000) format per dues improvisacions d'uns 30 minuts aproximadament amb un interludi que les 

connecta. En la primera improvisació William toca majoritàriament amb arquet, creant una sonoritat 

més paisatgística i melòdica on hi trobem més espais. En l'interludi trobem un joc de textures 

proposat pel piano en algun moment seguit pel contrabaix. I en la segona part del disc Parker 

sobretot toca amb pizzicato i el diàleg entre els 2 instruments és més frenètic i la intensitat va 

creixent a mesura que es desenvolupa la improvisació, amb molts jocs rítmics entre ells dos per 

desembocar a un final on el contrabaix acaba fonent la música tornant a agafar l'arquet quan el 

piano desapareix. 
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2.2 -Segle XXI 

 

 A partir del segle XXI ja és molt difícil agrupar els discs per tendències ja que se'n graven 

molts més en poc temps i ja no es pot dir que segueixen una direcció en comú, sinó que la diversitat 

és més gran. Per tant, a partir d'ara el que he fet és separar el material per l'estil que segueix en 

comptes de fer el seguiment estrictament cronològic. 

  

-Tendència més tradicional 

 

 El primer apartat que he pogut separar seria el referent a la música amb un plantejament més 

tradicional o mainstream, on el contrabaix té sobretot la funció d'acompanyar al piano, que és qui 

porta tot el pes melòdic. 

 La primera mostra trobada que encaixa amb aquest perfil és fruit de la unió del gran 

contrabaixista Charlie Haden i del llegendari pianista Keith Jarrett. El disc es titula Jasmine 

(2007) i es va gravar a l’estudi propi de Jarret durant el rodatge d’un documental sobre Haden. El 

que fa especial aquesta selecció és la delicadesa i el bon gust de totes les interpretacions. Charlie es 

manté ferm en tot moment perquè Keith pugui improvisar lliurement al seu estil. És potser el disc 

conceptualment més tradicional que he trobat dins aquest període. 

 Dos anys més tard s'enregistra un altre disc, aquest amb caràcter més swing, liderat pel duet 

format pel pianista Bill Dobbins i el contrabaixista John Goldsby. Aquest es titula The Visit (2009) 

i està compost per estàndards i alguna composició pròpia dels integrants. El so del contrabaix de 

John destaca per ser molt profund i per tenir molt de cos. A destacar la melodia que fa el contrabaix 

amb arc a la balada Star-Crossed Lover, en pizzicato a R & R i un parell de melodies a uníson a The 

Visit i Red’s Blues. Molt interessant també el solo amb arquet que hi ha a Red’s Blues, obtenint un 

fraseig molt net i entenedor en tot moment. 

 A continuació ens topem amb un altre disc del gran contrabaixista Charlie Haden, aquesta 

vegada en companyia de Hank Jones, que es titula Come Sunday (2010) i és de les darreres 

gravacions que va fer Hank abans de morir. Podríem dir que és com la segona part del disc Steal 

Away que van gravar el 1994. Altra vegada el repertori està format per espirituals negres i totes les 
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pistes tenen una duració d'uns tres o quatre minuts aproximadament. Aquí Charlie agafa una mica 

més de protagonisme que en l'anterior disc amb Keith Jarret, ja que en aquest es reparteixen les 

melodies amb Hank.  

 Ja per últim tenim un disc que no està format íntegrament per duets de piano i contrabaix, 

però que crec necessari comentar pels personatges que hi apareixen. De líder ens trobem al fantàstic 

contrabaixista Christian McBride, el qual no havia aparegut en aquesta secció i és clarament un 

gran referent en el seu instrument. El títol d’aquest és Conversations With Christian (2011) i es 

tracta d’un recull de varis duets amb artistes que han col·laborat amb McBride en alguna ocasió al 

llarg de la seva carrera. De pianistes ens trobem amb Eddie Palmieri, Billy Taylor, Hank Jones i 

Chick Corea. Estilísticament és molt variat, ja que cada músic aporta la seva personalitat i 

Christian s’adapta estilísticament amb el que més encaixa amb cadascú. Amb Palmieri toquen una 

“descarga cubana”, amb Taylor un espiritual negre on Christian fa la melodia amb arc, amb Jones 

un Alone Together, amb Duke un blues i amb Corea una improvisació amb aires de tango. 

 

 

-Tendència Bill Evans extensions 

 

 A continuació la branca de la que tocaria parlar seria la sorgida de l'univers de Bill Evans, on 

el piano toca una mica més obert i el contrabaix pot jugar un paper més contrapuntístic i posseeix 

més llibertat a l'hora d'interactuar. 

 El primer exemplar que trobem aquí seria el disc protagonitzat pel pianista Gary Versace i 

el contrabaixista David Friesen. Aquest es titula With Your Mind (2001) i està format per 

estàndards i algun tema propi. L’estil del disc ens recorda molt a l’estètica Evansiana, amb una visió 

més moderna però. De fet la forma de tocar de David a vegades recorda a la d'Eddie Gómez, 

sobretot pel pizzicato percutiu que a vegades utilitza. L'estètica de Gary, en canvi, recorda una mica 

a la de Pieranunzi. A destacar la versió d’All Or Nothing At All on el contrabaix realitza un 

acompanyament molt rítmic i percutiu a la vegada. 

 En el següent disc ens tornem a trobar amb un duet que als anys 90 havia presentat 

conceptes molt frescos i innovadors amb aquesta formació. Estic parlant d'Enrico Pieranunzi i 

Marc Johnson, que ara ens ofereixen un disc titulat Trasnoche (2003). En aquesta ocasió la 
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tendència no apunta tant cap al free sobre estàndards, sinó que el repertori està basat en cançons de 

l'Enrico tocades amb molta tendresa i molt ben arranjades per duet. Marc fa una actuació impecable 

i participa en alguna melodia també, posant sempre per davant la musicalitat i la sensibilitat. 

 El següent àlbum que vindria a continuació ens descobreix a un altre pianista clarament 

influenciat per Bill Evans, Mark Kramer. Aquest és nascut a Filadèlfia i des de mitjans dels anys 

90 que es va associar amb el contrabaixista Eddie Gómez, per acabar desembocant en aquesta 

gravació a duet entre ells dos. Es titula Art Of The Heart (2004) i està formada per estàndards 

generalment. Es tracta d’una gravació molt cambrística on es cuida fins l’últim detall del so de cada 

nota. A destacar la versió d’Smile, on contrabaix i piano es reparteixen la melodia de forma molt 

recurrent. També remarcable l’encertada alternança de l’Eddie entre pizzicato i arc a l’hora 

d’executar melodies i solos, aprofitant així la varietat tímbrica que ofereix l'instrument. De l’Eddie , 

una de les coses que també sobta és la diferència de so entre l’últim disc que havíem escoltat d’ell 

(al 1975 juntament amb Bill Evans), on el so del contrabaix sona molt a pastilla, i aquest, on el 

contrabaix sona súper natural i s’aprecia molt el color de la fusta. L'expressivitat i les dinàmiques 

que aconsegueix amb l'arquet en alguns moments són més pròpies de la música clàssica que no pas 

del jazz. 

 Llavors continuaríem amb una altra mostra de l'Eddie Gómez, en aquest cas acompanyat 

pel pianista argentí Carlos Franzetti, que es titula Duets (2007) i va ser guanyador d'un Grammy. 

Altra vegada Eddie torna a estar molt encertat en totes les seves intervencions i manté una presència 

molt alta tant amb arc com amb pizzicato. En aquest cas el pianista no és tant Evansià com Kramer, 

així que ens trobem amb un disc una mica més obert estilísticament on hi ha més afluència de 

ritmes llatins. A destacar el principi del àlbum, on trobem una introducció de contrabaix amb arquet 

seguida d'una magnífica versió del tema Ana Maria de Wayne Shorter. Tota la resta de temes 

conformen un àlbum molt complet i uniforme. 

 Un any més tard tornem a tenir una altra obra del duet de Mark Kramer i Eddie Gómez 

que es titula Troubled times (2008). Estilísticament no s'allunya gaire del disc que ja havien gravat 

amb aquesta formació, amb la diferència que els temes aquesta vegada són reinterpretacions 

d'estàndards. A destacar la versió de Woo (Blues Lavender Duo) crea un clima diferent al disc i 

ajuda a que la música respiri. 

 Un altre duet ja format, en aquest cas del nostre país, torna a enregistrar un àlbum, ara en 

estudi. Estem parlant d'Albert Bover i Horacio Fumero, que graven Caminhos Cruzados (2008) 
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format per estàndards i algun tema propi també. En aquesta ocasió trobem un duet molt més madur 

(el primer disc que graven és a l’any 1995), amb una sonoritat molt més definida i amb una direcció 

estilística molt més clara. Sonoritats tipus Shorter, Monk i música llatina seria el còctel que hi 

trobem. A destacar el tema Chimango, que obre el disc, on el motiu del contrabaix ja el trobàvem a 

l’anterior disc en forma d’introducció a l’estàndard Alone Togheter. També interessant el tema 

Carancho on les amalgames constants creen una sonoritat de duo molt interessant. 

 I ja arribant al final tornem a tenir a Eddie Gómez com a protagonista d'un altre duet, 

aquesta vegada amb el pianista brasiler Cesarius Alvim. El resultat s'anomena Forever (2010) i 

podríem dir que conceptualment s’apropa al gravat anteriorment amb Franzetti, ja que curiosament 

els dos comencen amb un tema de Wayne Shorter. En aquest cas es tracta de Witch Hunt amb una 

magnífica introducció de contrabaix amb pizzicato marcant molt clarament el caràcter swing que té 

la peça. El tema Roda Vida destaca per l’originalitat de la melodia, de l’arranjament i pels canvis de 

groove que hi trobem. També resulta interessant el desenvolupament d’Invitation, un estàndard que 

Eddie es coneix molt bé, ja que l’havia gravat anys abans amb Bill Evans. 

 I en l'últim document trobat altra vegada tenim a Eddie Gómez al contrabaix, acompanyat 

del jove pianista danès Carlsten Dahl. Es tracta d'un directe a Dinamarca titulat Live At 

Montmartre (2010) i està format integrament per estàndards de jazz tocats de manera molt fresca i 

amb molt sentit de l'humor. Aquesta vegada ens trobem amb el costat més salvatge d'Eddie, que 

després de veure la seva cara més delicada en els discs d'estudi, aquí ens el trobem divertint-se 

d'allò més amb alguns dels seus estàndards preferits. A més la forma d'encarar les improvisacions té 

un punt més pròxim a l'obertura que proposaven Marc Johnson i Enrico Pieranunzi, amb més 

energia però, ja que es tracta d'un directe. 

 

 

-Tendència Paul Bley-Ornette Coleman extensions 

 

 La pròxima branca que trobem és la que desenvolupa o té algun vincle amb la manera de fer 

de Paul Bley o d'Ornette Coleman. El nivell d'obertura és més gran per tant, però sempre partint del 

territori jazzístic i bluesy. 

 El primer àlbum que segueix aquest perfil és el del pianista George Colligan juntament amb 



- The Art of the Duo - 

 

-34- 

el contrabaixista danès Jesper Bodilsen titulat A Wish (2001). El repertori està compost bàsicament 

per estàndards i algun tema propi, el que obre el disc per exemple, que és el que li dóna títol i està a 

5/4. Potser aquest es surt una mica de l'estil general que predominarà després ja que la majoria dels 

temes són a swing tocats de forma més oberta. Els elements que utilitzen sobretot són 

desplaçaments, subdivisió i reharmonització, per així donar la sensació d'estar tocant fora quan en 

realitat tot el que s'està fent té una lògica dins l'harmonia i el ritme de la peça. 

 A la següent mostra que tenim torna a aparèixer el gran contrabaixista Charlie Haden 

acompanyat ara pel pianista anglès John Taylor. El resultat es titula NightFall (2003) i és un recull 

de temes propis. Es tracta d'un disc molt tranquil i atmosfèric en el qual hi trobem un gran nombre 

de colors i ambients diferents. La química produïda entre Charlie i John fan que el resultat sonor 

sigui espectacular. El més interessant del disc, sens dubte, és el tema Song For The Whales on 

Haden experimenta amb l'arquet imitant el cant de les balenes. A més la melodia del tema recorda 

molt a referents tant emblemàtics, com el Lonely Woman d'Ornette Coleman, i la funció que adopta 

i els sons que produeix el contrabaix son bastant diferents als que ens té acostumats Charlie.  

 El pròxim disc a analitzar és el del duet format pel pianista Karl Berger i el contrabaixista 

John Lindberg. La gravació resultant s'anomena Duets 1 (2004) i la majoria del que hi trobem són 

composicions pròpies de Karl. El primer tema que obre el disc té un clima molt misteriós, semblant 

al que trobaríem a molts discs de Charlie Haden. De fet la forma de tocar de Lindberg i el so del seu 

contrabaix em recorden bastant al de Charlie. A destacar tenim el tema Yatan-Na on trobem bastant 

de protagonisme per part del contrabaix. Primer fa una introducció espectacular amb arquet, 

experimentant molt amb els harmònics fets pel punt de contacte i l'efecte de tocar percutivament. 

Tot seguit entra amb el patró a 5/4 lent de la peça ja en pizzicato amb un aire una mica oriental. 

 I ja per acabar ens tornem a trobar amb un disc on apareix John Taylor, aquesta vegada amb 

el jove contrabaixista Stéphane Kerecki, per firmar el disc Patience (2010). Un disc on el líder és 

el baixista i té molt clar com aprofitar els timbres del seu instrument per donar riquesa a la música 

en tot moment, ja que ens ofereix un ampli ventall de recursos sonors. Com en la majoria de discs 

on apareix Taylor, la música és molt climàtica i es juga molt amb textures i amb crear ambients. A 

més, en aquest cas hi sumem a un contrabaixista que fa una aportació instrumental molt alta, tant a 

nivell tímbric com melòdic. A destacar el tema la Manarola, on el piano fa un coixí percutiu mentre 

Stéphane fa la melodia amb pizzicato jugant rítmicament amb el que fa el piano. En la peça La 

Source contrabaix executa la melodia amb arquet de forma sublim, aconseguint un gran so amb 
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aquesta tècnica. A Bad Drummer, ens trobem amb un groove més tipus funk, cosa que ja li dóna 

més aire al disc. També trobem un homenatge al jove desaparegut Scott LaFaro, amb la versió del 

seu tema Jade Visions, que solia tocar amb Bill Evans abans de morir. 

 

 

-Tendència avantguardista i de música improvisada 

 

 Com ja hem vist anteriorment, la música improvisada o d'avantguarda canvia bastant 

depenent de si prové de Nord-America o d'Europa. Llavors dins la selecció que he trobat tenim una 

mica de cada. 

 El dos primers discs que trobem tenen com a protagonista la contrabaixista francesa Joëlle 

Léandre. El primer és juntament a l'italià Gianni Lenoci i es titula Sur Une Balançoire (2003). 

Està basat en 14 improvisacions de duració no molt extensa, que intenten representar el moviment 

d’un gronxador, com el seu nom indica, mitjançant ritmes oscil·lants. Les textures són molt presents 

en la música i Joëlle aprofita en tot moment tots els recursos sonors que el seu instrument li permet, 

explorant amb l’arc, pizzicato i percussió. 

 El segon el grava amb el pianista japonès Masahito Satoh i s'anomena Voyages (2005). És 

un enregistrament en directe i està compost per vuit improvisacions d’uns vuit minuts de mitjana. 

Es tracta d’un disc molt paisatgístic amb algun moment on la intensitat de la música puja i la forma 

de tocar de Joëlle agafa un caràcter més agressiu. Altra vegada Léandre ens demostra l’ampli ventall 

de recursos instrumentals del que disposa. 

 A continuació ens trobem amb un àlbum provinent del continent nord-americà amb el 

pianista Russ Lossing i el contrabaixista John Hébert. Aquest es diu Line Up (2006) i està format 

per tretze peces pròpies dels integrants més una versió del tema de Duke Ellington Pitter Panther 

Patter, tocat d’una manera molt oberta i desdibuixada, fent una espècie d’homenatge al que va ser 

el primer enregistrament de duet de piano i contrabaix. En aquesta ocasió podem reconèixer una 

influència més pròxima a Ornette Coleman i al free jazz nord-americà, ja que els dos músics 

provenen d’aquest món i són coneixedors d'aquest llenguatge. 

 Seguim a Estats Units per recollir un altre duet del prestigiós contrabaixista Mark Dresser, 
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ara amb la pianista Diane Moser. Aquest es titula Duetto (2008), i s’allunya bastant del projecte 

que comparteix Mark amb Denman Maroney, ja que l’estil de Diane és bastant més melòdic i no 

toca dins el piano, per tant no pot produir tants timbres i textures com fa Denman. Conté vuit temes 

propis dels components dels quals m’agradaria destacar-ne: Hello (pel caràcter introductori que 

desprèn i pels efectes en un registre molt ampli que fa Mark amb l’arquet), If You Call Me Then I 

Call You (per la melodia Ornettiana amb caràcter swing a l’uníson i per l’ambient free jazz que crea 

tot el tema en sí) i Big Mama (per la introducció amb dobles notes del contrabaix amb cert caràcter 

rocker). Una oportunitat per gaudir del Dresser més melòdic. 

 Tornem a Europa amb un altre duet de Joëlle Léandre. En aquesta ocasió l'altre membre és 

el pianista francès Quentin Sirjacq i el resultat s'anomena Out Of Nowhere (2008). Es tracta 

d’onze improvisacions contemporànies on els ambients representats són molt variats entre si, de la 

mateixa forma que les tècniques usades per Joëlle, on en cada tema ens mostra una sonoritat 

diferent del seu contrabaix i la manté durant tota ella desenvolupant-la i modificant el registre. 

Podria semblar que estigués experimentant, però la sensació que dóna des de fora és que controla 

tant bé tots aquests tipus d’efectes que sap perfectament com modificar el so per portar-lo on ella 

vol. 

 La següent mostra prové d'Europa també amb un representant del nostre país, Agustí 

Fernández. Aquesta vegada compartint projecte amb el contrabaixista Barry Guy. El disc resultant 

es titula Some Other Place (2009) i està format per deu improvisacions i composicions pròpies dels 

seus integrants. Climes molt variats es van intercalant al llarg del disc, trobant moments molt 

melòdics i també moments de free més enèrgic i agressiu. A destacar el tema d’obertura que és un 

clar exemple d’aquesta varietat. El so de Barry és molt particular, en part perquè el seu contrabaix té 

una corda més aguda de més i a vegades pot adoptar un so pròxim a un violoncel. Crec que és molt 

interessant com està organitzat el disc, ja que la varietat dels temes està col·locat de forma 

estratègica perquè no soni monòton a qui ho escolta. Igual que Joëlle Léandre, Guy demostra tenir 

un gran control dels registres de l’instrument amb l’afegit de la cinquena corda que li amplia el 

ventall sonor, explorant també un registre més fosc d’efectes amb l’arquet en concordança amb la 

forma de tocar dins el piano d’Agustí. Un exemple clar d’això el podem trobar a The Helix. 

 El següent disc ens arriba des de Suècia i és el primer duet que he trobat purament femení. 

Està format per la pianista Lisa Ullén i la contrabaixista Nina De Heney, i la gravació resultant la 

titulen Carve (2009). Es tracta d'un recull de 18 improvisacions d'uns cinc minuts cada una on 
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trobem un gran nombre de textures i sons diferents, que sovint ens recorden a elements de la 

naturalesa. Tant piano com contrabaix exploren a fons els seus instruments per aconseguir timbres 

innovadors i alhora fer-los lligar amb el discurs que tenen en comú. Es podria dir que és un disc 

d'improvisació lliure amb un cert aire minimalista, ja que tot el que succeeix passa amb un ritme 

molt relaxat i natural, sense cap tipus de pressa i amb molta fluïdesa. Nina al llarg del disc utilitza 

un gran nombre de recursos tímbrics amb el seu contrabaix aconseguint sempre un so molt definit i 

amb molta presència del seu instrument. Potser és el disc on he escoltat un nombre més elevat de 

recursos tímbrics diferents, tots ells executats amb gran precisió. 

 Ja per acabar hem de tornar als EUA per trobar l'últim àlbum d'aquest estil que he trobat fins 

el dia d'avui. Es tracta del duet format pel contrabaixista Gary Peacock i la pianista Marilyn 

Crispell. El resultat d'aquest té per nom Azure (2011) i està format per nou temes a duet de piano i 

contrabaix i un a solo de cadascun dels instruments per separat. Ens trobem davant de bastants 

climes i conceptes d’improvisació diferents, on les dinàmiques juguen un paper molt important en 

el desenvolupament global. Hi ha algun tema on es nota clarament que la improvisació té una 

temàtica principal o fil conductor, per exemple a Patterns Marilyn comença a tocar uns patrons 

digitals sobre escales i a partir d'aquí és des de on es desenvolupa. A Blue el swing és més present 

que en les altres improvisacions i el contrabaix va mostrant elements bluesys a poc a poc per anar 

desenvolupant la improvisació partint d’aquí. Per la part instrumental puc comentar que Peacock 

utilitza sobretot pizzicato i en algun moment arc, però no podem escoltar una gama molt àmplia 

d’efectes sonors. Això si, és la faceta més free a duet que he escoltat de Gary sens dubte. 

 

 

-Tendència a fusionar amb altres músiques 

 

 La última branca que podríem definir en aquest segle XXI es tracta de la que fusiona el jazz 

amb altres músiques, com la israeliana, la cubana, l'argentina... 

 El primer exemplar d'aquesta selecció té per protagonistes el contrabaixista pamplonès 

Javier Colina i el pianista cubà Bebo Valdés. Es titula Live At Village Vanguard (2005) i es tracta 

d'una gravació en directe al mític local de Nova York. El repertori fusiona el jazz amb la música 

tradicional cubana amb gran bon gust i molt bones interpretacions. En resum, tenim una bona 
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selecció de boleros i temes llatins arranjats per tocar a duet que sempre ens pot servir de referència.  

Javier Colina es troba d'allò més còmode amb la música llatina, així que pot donar el màxim de si 

en aquest terreny. Utilitza bastant sovint arc en els seus solos, acabant-los normalment en el registre 

agut i provocant així una ovació del públic. Preciosa la breu versió del Tres Palabras, així com 

també la del Si Te Contara, un dels temes preferits de Javier en el qual ens regala una magnífica 

introducció a pizzicato i un gran solo amb l'arc. En el terreny més jazzístic trobem Bebo's Blues, 

Yesterdays i Waltz For Debby. 

 Tot seguit m'he trobat amb un disc protagonitzat per dos músics israelians, el pianista Omer 

Klein i el contrabaixista Haggai-Cohen Milo. El resultat s'anomena Duets (2006) i està format 

integrament per temes propis. Omer Klein és un músic pròxim al gran contrabaixista Omer Avital, 

ja que toquen junts amb varis projectes i han actuat alguna vegada a duet. En aquesta ocasió el 

contrabaixista és però el jove Haggai-Cohen, els quals van estudiar junts a Boston. Estilísticament 

ens trobem amb una estètica molt semblant a la de la música d'Avishai Cohen i el contrabaix de 

Haggai-Cohen sona molt natural i expressiu. El disc comença amb una magnífica introducció seva, 

de fet. A destacar el tema Song #1, on trobem un groove més enfocat al swing amb una introducció 

una mica més oberta que la resta del disc i un magnífic solo de contrabaix també. 

 El següent disc que apareix a la llista té segell argentí, el formen el contrabaixista Horacio 

Fumero i el pianista Adrián Iaies. Porta per nom Conversaciones desde Arrabal (2010) i conté 

algun estàndard de jazz mesclat amb música del folklore argentí. Està dividit amb dos discs titulats 

Día i Noche, el primer és d'estudi i el segon es tracta d'un directe. Ens trobem davant una fusió de 

tango i jazz en la major part si haguéssim de resumir-ho d'alguna forma. Curiós l'arranjament de 

Monk's Mood, per exemple, que plasma la sonoritat del duet dins d'un marc jazzístic. 

 I ja per últim, tenim un àlbum molt interessant liderat pel contrabaixista israelià Avishai 

Cohen i l'acompanya el seu jove compatriota Nithai Hersckovitz. El disc es titula Duende (2012) i 

està format per una mescla d'estàndards de jazz i temes propis d'Avishai, tots ells tocats amb uns 

arranjaments molt interessants aprofitant molt bé les possibilitats sonores del duet. Avishai és 

conegut entre altres coses per ser un gran compositor i arranjador, ja que tots els seus discs tenen 

una producció molt acurada. En aquest format més reduït no ha fet cap excepció i ha intentat que la 

música fos el màxim de dinàmica aprofitat tots els elements sonors dels que disposa. En aquest cas 

pel que es refereix al contrabaix, intercala sovint sons amb arquet (aconseguint sempre un so molt 

bo), pizzicato i percussió a la tapa. En definitiva, que el resultat que obtenim és un àlbum molt 
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equilibrat, amb molta musicalitat i sensibilitat. A destacar sobretot la fantàstica versió de Criss 

Cross, amb un arranjament molt elaborat i original. 
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2.3 – Selecció discogràfica 

  

A continuació una mostra dels que crec que són els vint àlbums més representatius: 

 

 

 
Duke Ellington & Jimmy Blanton 

Solos, Duets and Trios 

1940 

 

 

 

 

 
Duke Ellington & Ray Brown 

This One's for Blanton! 

1973 

 

 

 

 

 
Kenny Drew & NHØP 

Duo 

1973 

 

 

 

 

 
Bill Evans & Eddie Gómez 

Montreaux III 

1975 
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Charlie Haden & Hampton Hawes 

As Long As There's Music 

1976 

 

 

 

 

 
Tete Montoliu & NHØP 

Face to Face 

1982 

 

 

 

 
Paul Bley & Gary Peacock 

Mindset 

1992 

 

 

 

 

 
Enrico Pieranunzi & Marc Johnson 

The Dream Before Us 

1992 
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Michel Petrucciani & NHØP 

Petrucciani/NHØP 

1992 

 

 

 

 
Brad Mehldau & Larry Grenadier 

Koln, 28 April 1999 

1999 

 

 

 

 

 
Mathew Shipp & William Parker 

DNA 

1999 

 

 

 

 

 
Mark Dresser & Denman Maroney 

Duologues 

2000 
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David Friesen & Gary Versace 

With You in Mind 

1999 

 

 

 
Russ Lossing & John Hebert 

Line Up 

2006 

 

 

 

 

 
Carlos Franzetti & Eddie Gómez 

Duets 

2007 

 

 

 

 

 
Agustí Fernández & Barry Guy 

Some Other Place 

2009 
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Lisa Ullén & Nina de Heney 

Carve 

2009 

 

 

 

 
Eddie Gómez & Cesarius Alvim 

Forever 

2010 

 

 

 

 

 
Stéphane Kerecki & John Taylor 

Patience 

2011 

 

 

 
Avishai Cohen & Nitai Hershkovits 

Duende 

2012 
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3. ANÀLISI DEL MATERIAL 

 

3.1 – Tècniques melòdiques en el contrabaix 

 

3.1.1 – Pizzicato 

 

 3.1.1.1 – Melodia en el registre greu 

 

  El contrabaix fa la melodia sense que aquesta brilli molt en cap moment i es crea un 

efecte d'ambigüitat. És molt important que el piano vigili amb el tipus d'acompanyament que fa per 

tal de no trepitjar-la. No funcionaria en melodies molt sofisticades harmònicament on apareguin 

moltes tensions que donin el color i caràcter a aquesta, ja que al extrapolar-la a registres inferiors 

aquestes tensions no farien l'efecte desitjat i no s'entendria.  

  

  Exemples: 

  -Things Ain't What They Used To Be – Ray Brown amb Duke Ellington [CD-ROM: 

track 01: 0:12-0:33]: 

  La melodia és molt clara, el groove està molt clar i l'estructura és un blues, així que 

aquesta funciona perfectament i es fa molt entenedora. Duke deixa molts espais així no es produeix 

cap xoc entre ells.  

  -As Long As There's Music – Charlie Haden amb Denny Zeitlin [CD-ROM: track 02: 

0:00-1:07]: 

  En aquest cas la melodia ja no és tant evident i el tempo és més oscil·lant, però tot i 

així, com que l'acompanyament de Denny és molt respectuós amb l'ambient que es vol crear, el 

resultat sonor és boníssim. L'articulació tan expressiva de Charlie també ajuda, és clar. La sensació 

d’ambigüitat és més alta i això fa que l'efecte resultant sigui més misteriós i fosc. 
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 3.1.1.2 – Melodia en el registre mig-agut 

  

  El contrabaix fa la melodia de forma que aquesta pot brillar més, tot i així al tractar-

se de pizzicato les notes no tenen molt de sustain i mai es podrà semblar a un instrument de vent, 

per exemple. El pianista té més llibertat d'acompanyament, tot i que també ha d'estar alerta amb el 

registre que s'utilitza per no trepitjar-lo.  

 

  Exemples: 

  -I Skovens Dybe Stille Ro – NHØP amb Kenny Drew [CD-ROM: track 03: 0:00-

1:20]: 

  Es tracta d'una espècie de balada folkie tocada d'una forma molt clara pels dos 

integrants. L'acompanyament de Kenny és a negres i defineix el tempo de forma molt evident, per 

tant NHØP pot articular aquesta amb molta llibertat i expressivitat. 

  -Invitation – Eddie Gómez amb Cesarius Alvim [CD-ROM: track 04: 0:00-1:13]: 

  En aquest cas la melodia és tocada de forma més lliure en notes, articulació i tempo. 

El piano va acompanyant amb uns voicings modals, donant una sensació d'obertura perquè així la 

manera en què Eddie presenta el tema tingui més coherència. També trobem harmònics naturals del 

contrabaix dins la melodia, per aprofitar la posició i donar-li també un timbre diferent. 

 

 

 3.1.1.3 – Melodia de swing a uníson amb el piano 

  

  Aquí la melodia pren tot el protagonisme ja que en algun moment el piano pot 

recolzar-la amb algun acord, però la gràcia d'aquest recurs és la de buidar l'harmonia i fer que la 

importància recaigui per complet amb la intervàlica melòdica del tema en concret. Funciona amb 

melodies amb caràcter propi o amb un clar lligam harmònic. Amb una que sigui molt diatònica i 

tingui poques notes no funcionà.  

 

  Exemples: 

  -Subconcious-Lee - Marc Johnson amb Enrico Pieranunzi [CD-ROM: track 05: 0:00-

0:41]: 

  En aquest cas es tracta d'una melodia molt boper amb moltes notes i riquesa rítmica, 
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per tant és idònia per aquest tipus d'arranjament. Enrico sovint al final de cada frase el recolza amb 

l'acord que toca en cada moment. 

  -Brown Basajaun – Javier Colina amb Tete Montoliu [CD-ROM: track 06: 0:00-

0:40]: 

  Ens trobem davant d'una melodia AABA inspirada en Ray Brown, això fa que 

rítmicament ja tingui molta força i caràcter. També té moltes notes i un caràcter molt bop, així que 

funciona perfectament també. A la B del tema el contrabaix fa walking mentres el piano improvitza 

per canviar una mica la sonoritat i fent una frase molt bluesy per tornar a la última A. 

  -If You'll Call Me, Then I'll Call You – Mark Dresser amb Diane Moser [CD-ROM: 

track 07: 0:00-0:48]: 

  Aquí la melodia és més pròxima a Monk o Ornette i no porta cap harmonia implícita. 

Rítmicament és complexa així que també li dóna un valor afegit. Mètricament no és gens regular i 

això fa que l’uníson no sigui perfecte en tots els moments, però en aquest exemple en concret el 

més important és la part d'improvisació conjunta que hi trobem després. 

 

 

3.1.2 – Arc 

  

 3.1.2.1 – Melodia en el registre greu 

  

  Aquest seria un cas similar a l'apartat 1.1, amb la única diferència que el timbre del 

contrabaix ara és més profund, amb més sustain i expressivitat, per tant els encerts surten potenciats 

però els errors també. És un recurs molt més delicat. Funciona molt millor en balades o melodies 

que tinguin notes llargues, per poder aprofitar al màxim les característiques del so. L'efecte es 

podria aproximar al so d'un saxo tenor o baríton.  

 

  Exemple: 

  -Body And Soul - Jimmy Blanton amb Duke Ellington [CD-ROM: track 08: 0:12-

1:56]: 

  En aquest cas la melodia avarca el primer pla sonor i el piano per no trepitjar-la ni 

crear dissonàncies ocupa el registre més agut amb un volum molt moderat. 
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 3.1.2.2 – Melodia en el registre mig-agut 

 

  Aquest seria un cas similar a l'apartat 1.2, però altra vegada ens trobem amb què el 

timbre de l'instrument ens permet brillar més i articular intentant emular a un saxo tenor o alto, per 

exemple. Les notes poden tenir més sustain i si es tracta d'una balada es pot buscar un so més de 

violoncel amb un bon vibrato.  

  

  Exemples: 

  -Kristine - NHØP amb Kenny Drew [CD-ROM: track 09: 0:12-1:01]: 

  La melodia té un caràcter llatí i bastants notes en general, tot i així funciona a la 

perfecció i en les notes llargues que hi ha Niels també pot jugar amb la intensitat. L'acompanyament 

de piano és molt rítmic en un registre estàndard, el mateix que utilitzaria si acompanyés un 

saxofonista o cantant, crec. 

  -Smile - Eddie Gómez amb Mark Kramer [CD-ROM: track 10: 0:00-0:40]: 

  Ara es tracta d'una melodia molt tonal tocada una mica ad libitum, per tant l'Eddie es 

pot recrear més amb l'expressivitat d'aquesta. Al principi entra el contrabaix sol i no és fins al novè 

compàs quan entra el piano de forma progressiva, fent un acompanyament gens rítmic, molt 

flexible. 
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3.2 – Tècniques d'acompanyament en el contrabaix 

 

3.2.1 – Pizzicato 

  

 3.2.1.1 – Half time 

   

  Recurs molt convencional i molt utilitzat en el swing. Consisteix en tocar sobretot en 

els temps forts del compàs (1 i 3 en el cas d'un 4/4). Normalment s’utilitza a les melodies. 

   

  Exemples: 

  -Smile – Ray Brown amb Jimmy Rowles [CD-ROM: track 11: 1:05-2:10] 

  -You and the night and the music – David Friesen amb Gary Versace [CD-ROM: 

track 12: 0:00-0:29] 

 

 

 3.2.1.2 – Walking bass 

   

  Recurs molt convencional i molt utilitzat en el swing. Consisteix en tocar tots els 

temps del compàs de forma constant. Estableix un groove molt marcat. 

 

  Exemples: 

  -Smile – Ray Brown amb Jimmy Rowles [CD-ROM: track 11: 2:10-2:59] 

  -There Is No Greater Love – NHØP amb Tete Montoliu [CD-ROM: track 13: 1:52-

5:02] 

  

  

 3.2.1.3 – Altres grooves 

   

  Aquí hi entrarien tots els altres grooves o patrons que puguem trobar i que defineixen 

un estil, ja siguin ritmes llatins, funk, pop, balades... L'avantatge de tocar sense bateria és que quan 

hi ha un canvi d'un groove a un altre el contrast és molt més suau. 
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  Exemples: 

  -Ana Maria - Eddie Gómez amb Carlos Franzetti [CD-ROM: track 14: 2:22-3:54]: 

latin obert 

  -Oleo - NHØP amb Michel Petrucciani [CD-ROM: track 15: 0:45-0:51]: funk  

  -Tres Palabras – Javier Colina amb Bebo Valdés [CD-ROM: track 16: 0:50-1:25]: 

bolero 

   

 

 3.2.1.4 – Pedals 

   

  Són una eina que pot ser utilitzada per varis motius en la música. En una intro, outro 

o interludi ens podria donar una sensació de repòs i tranquil·litat, al mig d'un solo d'una estructura 

harmònica podria crear un efecte de tensió, pot donar aire també a harmonies molt denses i pot 

convidar també a que el solista pugui construir idees noves tant sols partint del pedal. En la majoria 

dels casos els pedals aniran acompanyats d'una figura rítmica que s'anirà repetint 

 

  3.2.1.4.1 – Nota greu 

    

   Quan més greu sigui la nota més funcionarà o més potència tindrà el pedal, 

per motius de freqüències, ja que l'harmonia adquirirà més possibilitats. Moltes vegades els pedals 

poden jugar amb una nota greu i la seva octava, aquests entrarien igualment en aquest apartat ja que 

la nota important i que realment fa l'efecte és la més greu. L’octava es podria considerar una 

ornamentació. 

 

   Exemples: 

   -Oleo - NHØP amb Michel Petrucciani [CD-ROM: track 15: 2:23-2:36] 

   -Monotype - John Hébert amb Russ Lossing [CD-ROM: track 17: 0:00-0:52] 
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  3.2.1.4.2 – Harmònics 

    

   Aquí el pedal tindrà una funció diferent, ja que en aquest cas la nota resultant 

no té una freqüència tan baixa i no podem construir cap harmonia sobre ella. Ara ja que no té funció 

de baix, com a molt podria ser part d'un voicing. Per tant aquest pedal funcionaria com un efecte 

sonor però no donaria opció a canviar l'harmonia per complet com en el cas anterior. 

 

   Exemple: 

   -Meeting - NHØP amb Paul Bley [CD-ROM: track 18: 0:00-0:30] 

 

 

 3.2.1.5 – Dobles notes 

   

  És un recurs que ens pot donar moltes possibilitats al contrabaix i també ajudar a 

emplenar buits sonors amb molta solvència. Igual que en el cas anterior depenent del registre que 

ens trobem ens funcionaran millor un tipus concret d'intervals. Per norma general com més greu 

més poderoses sonaran les dobles notes però també més en compte s'ha d'anar. 

 

  3.2.1.5.1 – Quintes 

    

   Es tracta d'un interval que funciona millor en el registre greu, ja que dona 

molta profunditat a la música. Pot donar un aire rocker fins i tot depenent del groove que se li doni. 

Funcionaria quasi bé a tot el registre del contrabaix, tot i que on sona millor és a partir del Do2. 

 

   Exemples: 

   -All Or Nothing At All – David Friesen & Gary Versace [CD-ROM: track 19: 

0:15-0:35] 

   -Big Mama – Mark Dresser & Diane Moser [CD-ROM: track 20: 0:00-0:39] 
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  3.2.1.5.2 – Quartes 

 

   Seria el següent interval que funcionaria millor en registres greus i és molt 

compaginable amb les quintes o les terceres. Funcionaria amb solvència a partir del Re2 

aproximadament. Més avall crearia una sensació de confusió harmònica, que també podria ser un 

efecte interessant en algun moment. Aquest recurs recorda molt al contrabaixista del quartet de 

Coltrane, Jimmy Garrisson, que l'utilitzava sovint. 

 

   Exemple: 

   -Big Mama – Mark Dresser & Diane Moser [CD-ROM: track 20: 0:06-0:08] 

 

 

  3.2.1.5.3 – Terceres i altres 

 

   Les terceres majors seria el següent interval que trobaríem que funciona 

millor en varis registres, però ja no el podem utilitzar en registres tan greus si volem que s'entenguin 

bé les notes, ja son intervals que defineixen molt l'harmonia. Estem parlant aproximadament del 

Sol2 cap amunt. Després vindrien les terceres menors, que funcionarien potser a partir més del La2. 

Combinant tot aquests tipus d'intervals vistos fins ara podem fer compings rítmics imitant a un 

guitarrista, intentant tocar la tònica més una nota guia a poder ser (que seria la tercera en la majoria 

dels casos). Si la conducció de veus ho permetés podríem canviar-la per la quinta, però s'ha de 

vigilar perquè llavors no defineix tant l'harmonia i potser no ofereix l'efecte desitjat. Quan més agut 

sigui el registre en el que treballem més intervals podrem fer. Per exemple les sisenes (inversió 

d'una tercera) o les segones ens poden anar bé a vegades per obtenir una millor conducció de veus.  

 

   Exemple: 

   -Oleo - NHØP amb Michel Petrucciani [CD-ROM: track 15: 0:29-0:43] 
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  3.2.1.5.4 – Notes guia (amb tònica) 

    

   Si toquem les dues significa que estem deixant de tocar la tònica, ja que 

només sonaran dues notes a la vegada, per tant pot ser que ens canvi la funció de l'acord i que 

alguna nota guia agafi funció de tònica. Per evitar això tenim dues opcions: una seria agafar un 

registre molt agut perquè així cap nota agafi el rol de tònica i quedi clar que les dues són notes de 

l'acord, i l'altre tocar primer una tònica en registre inferior i a continuació les dues notes guia. 

D'aquesta manera queda clara que la tònica és la primera nota que hem tocat i la funció harmònica 

d'aquest queda intacta. El problema és que si les notes greus coincideixen amb les cordes a l'aire 

fantàstic, però si no és una mica complicat obtenir un bon so i comporta molta dificultat tècnica. 

    

   Exemple: 

   -Things Ain't Not To Used To Be - Ray Brown amb Duke Ellington [CD-

ROM: track 01: 0:38-1:31] 

 

 

  3.2.1.5.5 – Acord complet de 4 veus (2 + 2) 

 

   Està clar és molt difícil tocar acords de 4 veus alhora amb el contrabaix, 

bàsicament perquè tenim només 4 cordes i és molt difícil tocar-les totes a la vegada. Per tant, hem 

de separar les veus de dos en dos, primer toquem les dues inferiors (tònica i quinta) i després 

toquem les superiors (notes guia o tensions). L'opció més senzilla de construir seria una combinació 

d'una quinta a baix i una quarta a la part superior. Així tindríem un acord quatríada, tot hi que també 

podem tenir altres opcions d'acords, que requeririen diferents combinacions. 

   Aquest recurs funciona en balades sobretot, perquè així tenim temps de tocar 

les dues veus de forma pausada i s’entén bé l'harmonia. 

    

   Exemple:  

   -Jade Visions - Stephane Kerecki amb John Taylor [CD-ROM: track 21: 0:00-

0:40] 
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3.2.2 – Arc 

 

 3.2.2.1 – Half time 

   

  Recurs poc convencional en el swing, ja que normalment quan fem un 

acompanyament a half time ho fem amb pizzicato. Així també funcionaria tot hi que l'efecte tindria 

un caràcter més suau i no tindríem tant la sensació de groove, per tant seria més efectiu en balades. 

Sinó l'atac amb l'arc hauria de ser el màxim de precís i contundent, per intentar aconseguir la 

mateixa sensació que quan toquem a pizzicato. 

 

  Exemple: 

  -Smoke Gets In Your Eyes – Dave Young amb Cedar Walton [CD-ROM: track 22: 

0:00-2:00] 

 

 

 3.2.2.2 – Walking 

 

  Recurs poc convencional en el swing, ja que normalment quan fem un 

acompanyament a walking ho fem amb pizzicato. Així també funcionaria tot hi que l'efecte tindria 

un caràcter més suau i no tindríem tant la sensació de groove. L'atac amb l'arc hauria de ser el 

màxim de precís i contundent, per intentar aconseguir la mateixa sensació que quan toquem a 

pizzicato. 

 

  Exemple: 

  -Criss Cross – Avishai Cohen amb Nitai Hershkovits [CD-ROM: track 23: 0:35-0:45] 

 

 

 3.2.2.3 – Altres grooves 

   

  Aquí hi entrarien tots els altres grooves o patrons que puguem trobar i que defineixen 

un estil. Amb arc no és tant comú tocar un ritme funk, per exemple, tot hi que també es pot fer. Un 

acompanyament propi de l'arc que defineix un estil seria per exemple el tango, on el contrabaix toca 
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negres en un compàs de 4/4 accentuant la última.  

 

 

 3.2.2.4 – Pedals 

 

  3.2.2.4.1 – Nota greu 

 

   Com que amb l'arc podem fer notes amb un sustain molt llarg, els pedals no 

cal que portin una figura rítmica implícita, ja que es pot tractar només d'una nota llarga amb l'efecte 

de crear un coixí perquè el piano pugui desenvolupar l'harmonia que cregui convenient amb el ritme 

que ell vulgui. En conclusió podem dir que amb aquest recurs estem donant molta llibertat al 

pianista. 

   

   Exemple: 

   -Olhos de Gato – NHØP amb Paul Bley [CD-ROM: track 24: 0:00-5:32] 

 

 

  3.2.2.4.2 – Notes agudes o efectes: 

 

   Amb l'arc també podem crear molts més efectes o recursos sonors que amb 

pizzicato, ja que tenim molts tipus d'atacs diferents i molt més registre també. Llavors podem 

aprofitar aquests sons més aguts per crear algun motiu que ens pugui servir per crear un ambient 

continu. D'aquesta manera el piano pot desenvolupar encara de forma més lliure que en el cas 

anterior, perquè no li estem imposant una tònica. 

 

   Exemple: 

   -Song For Whales – Charle Haden amb John Taylor [CD-ROM: track 25: 

0:00-1:35] 
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 3.2.2.5 – Notes guia 

 

  En aquest cas, aprofitant també el sustain que ens proporciona l'arc podem buscar 

línies melòdiques en un registre mig-agut que ens defineixin l'harmonia, passant per les notes guia 

de l'harmonia. Un recurs podria ser imitar un acompanyament més propi d'un violoncel. 

    

  Exemple: 

  -Criss Cross – Avishai Cohen amb Nitai Hershkovits [CD-ROM: track 23: 0:18-0:23] 

 

 

 3.2.2.6 – Dobles notes 

   

  Aquest és un recurs que ens pot donar moltes possibilitats al contrabaix i ens ajuda a 

emplenar buits sonors amb molta solvència. Igual que en el pizzicato depenent del registre que ens 

trobem ens funcionaran millor un tipus concret d'intervals. Per norma general com més greu més 

poderoses sonaran les dobles notes però també més en compte s'ha d'anar. La diferència que trobem 

entre pizzicato i arc aquí, és que amb l’arc ens trobem la limitació que només podem tocar dues 

cordes a la vegada, en canvi en pizzicato podem fer que ressonin totes les 4 cordes juntes. Per 

contra, amb arc els intervals amb dobles notes s’entenen molt millor, ja que tenim un sustain infinit. 

També hem de tenir molta cura amb l’afinació ja que si no està perfecte es nota molt més que amb 

el pizzicato. 

 

  3.2.2.6.1 – Quintes 

    

   Es tracta d'un interval que en l’arc ens funciona en quasi tots els registres. En 

el registre greu ens pot donar sensació de guitarra heavy amb distorsió i en un registre mig-agut ens 

podria donar sensació de guitarra amb distorsió però no tant contundent. Ho comparo amb una 

guitarra perquè crec que pot produir un timbre similar i perquè amb la guitarra rock s’utilitzen molt 

les quintes. El límit inferior estaria aproximadament a partir del Do2. En un registre mig-agut es 

podria fer un acompanyament més tipus violoncel jugant més amb notes llargues i conduccions 

melòdiques.  
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  3.2.2.6.2 – Quartes 

 

   Seria el següent interval que funcionaria millor en registres greus i és molt 

combinable amb les quintes. Funcionaria amb solvència a partir del La2 aproximadament. Es poden 

buscar conduccions melòdiques tipus violoncel alternant-ho amb les quintes o terceres per buscar 

continuïtat harmònica.  

 

 

  3.2.1.6.3 – Terceres i altres 

 

   En aquest cas funcionaria exactament de la mateixa forma que en pizzicato 

amb la única diferència que podem fer dobles notes més llargues sense la necessitat d'introduir un 

valor rítmic implícit.  

 

 

  3.2.2.6.4 – Notes guia (amb tònica) 

    

   Aquesta tècnica funcionaria igual que en pizzicatto amb la limitació que la 

tònica només funcionaria si fos corda a l'aire i al tocarla amb l'arc no la podriem deixar ressonar 

mentres toquem les notes guies en el registre més agut, per tant l'efecte no quedaria del tot igual. 
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3.3 – Tècniques d'interacció entre piano i contrabaix 

 

3.3.1 – Melodia 

 

 3.3.1.1 – Compartida 

   

  Una forma d'interacció entre els dos instruments seria el que es dóna quan es 

decideix compartir una melodia d'un tema. Es pot fer de vàries formes: 

 

  3.3.1.1.1 – Forma estricta 

    

   Piano i contrabaix es divideixen el tema per parts o per nombre de 

compassos. Llavors quan un fa la melodia l'altre simplement l'acompanya i el mateix quan li toca a 

l'altre, però mai trepitjant-se l'un a l'altre ni interferint en el desenvolupament. Llavors es converteix 

en una espècie de pregunta-resposta molt llarga, ja que la intenció rítmica amb que el primer toca la 

melodia ha de repercutir en la continuació d'aquesta. L'únic que hauria de canviar seria el timbre i 

potser el registre. 

   

   Exemple: 

   -What's this thing called love – Charles Mingus amb Spalding Givens [CD-

ROM: track 26: 0:08-0:55] 

 

 

  3.3.1.1.2 – Forma ambigua 

 

   Piano i contrabaix es van passant la melodia de forma més ambigua trepitjant-

se en algun moment, fent-la els dos, deixant espais, fent contrapunt... de forma que la interpretació 

queda més lliure i no dóna la sensació d'haver-hi un pacte preestablert en l'execució. Requereix una 

constant escolta i reacció. 

 

   Exemple: 

   -Invitation – Eddie Gómez amb Cesarius Alvim [CD-ROM: track 04: 0:00-
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1:15] 

   

 

 3.3.1.1.3 – Segones veus 

 

   La melodia la porta clarament el piano (normalment serà així tot i que podria 

ser al revés també) i el contrabaix fa d'acompanyant, però en algun moment per reforçar la melodia 

el contrabaix fa una segona veu a la principal per després tornar a l'acompanyament inicial. Això 

crea un efecte que dóna èmfasis al fragment en el que s'aplica. És molt important que rítmicament 

coincideixin tots els valors per sonar com una secció compacta. És un recurs bastant compositiu que 

pot estar preestablert en l'arranjament o que es pot fer de forma improvitzada on es cregui necessari 

depenent de la interpretació que s'estigui fent. 

    

   Exemple: 

   -Elsa – Eddie Gómez amb Bill Evans [CD-ROM: track 27: 1:02-1:06] 

 

 

 3.3.1.2 – Contrapunt 

 

  La melodia la porta clarament el piano (normalment serà així tot i que podria ser al 

revés també) i el contrabaix fa un contrapunt per sota d'aquesta creant una espècie de sensació de 

solo conjunt però sempre a partir de la melodia, ja que tot el que fa el contrabaix ha de tenir una 

relació amb el tema que s'està interpretant. Es pot utilitzar el canon com a recurs en algun moment i 

l'efecte és molt curiós. 

 

  Exemples: 

  -All of You – Avishai Cohen amb Nitai Hershkovits [CD-ROM: track 28: 0:00-0:11] 

  -There Is No Greater Love – NHØP amb Tete Montoliu [CD-ROM: track 13: 0:00-

0:40] 
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 3.3.1.3 – Pregunta-resposta 

 

  La melodia la porta clarament un dels dos instruments però al final d'alguna frase es 

pot produïr un silenci o un break que aprofita l'altre component per fer una resposta a aquesta. Solen 

ser melodies que estan estructurades d'una forma que ja conviden a aquest tipus de joc. 

 

  Exemple: 

  -Pitter Panther Patter: Ray Brown amb Duke Ellington[CD-ROM: track 29: 0:11-

1:32] 

 

 

3.3.2 – Solo 

 

 3.3.2.1 – Contrapunt 

 

  El solo es pot percebre clarament que és d'un dels dos integrants tot hi que l'altre, en 

comptes de fer un acompanyament i mantenir-se en segon pla, improvitza buscant contrapunt i 

pregunta-resposta amb el discurs que proposa l'altre de forma que dóna una sensació d'inestabilitat 

en la música i de cert caos controlat. Es pot utilitzar com a efecte per anar a un altre tipus 

d'acompanyament i així fer créixer la música cap a una direcció. 

   

  Exemple: 

  -There Is No Greater Love – NHØP amb Tete Montoliu [CD-ROM: track 13: 0:40-

1:50] 

 

 

 3.3.2.2 – Trades 

 

  En aquest cas del que es tracta és de repartir-se un solo entre els dos instruments de 

forma ordenada. Normalment es separa per compassos o per parts de l'estructura, de forma que en 

cada separació canvia el solista intentant que hi hagi una coherència en el discurs comú. Seria com 

una pregunta-resposta però sense cap referència preestablerta. Aquest recurs en formacions més 
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grans és molt comú d'intercalar un o varis instruments solistes amb la bateria. També s'anomena 

vuits, quatres, dosos... depenent del nombre de compassos que fa cada solista. 

 

  Exemples: 

  -I Love You – Eddie Gomez amb Bill Evans [CD-ROM: track 30: 0:45-1:59] 

  -Mama G – Red Mitchell amb Jimmy Rowles [CD-ROM: track 31: 3:35-5:33] 

 

 

 3.3.2.3 – Solo col·lectiu 

 

  Aquest concepte seria ja més pròxim al free jazz o música improvisada, ja que 

l'objectiu principal és que no es distingeixi qui està fent el solo sinó que piano i contrabaix estiguin 

improvisant de forma col·lectiva i aportant idees a la música d'igual per igual, sense jerarquia. Seria 

una idea pròxima al concepte que va aportar Ornette Coleman al món del jazz en la que deia: 

“Nobody solos, everybody solos”. En altres paraules seria dir que no es distingeixi el solo de ningú 

però si el de tothom. 

 

  Exemples: 

  -If You'll Call Me, Then I'll Call you – Mark Dresser i Diane Moser [CD-ROM: track 

07: 0:48-4:13] 
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3.4 – Recursos tímbrics del contrabaix 

 

3.4.1 – Pizzicato 

  

 Es tracta del més utilitzat en la majoria de casos. Cada contrabaixista té les seves particulars 

formes de practicar aquesta tècnica i és per això que trobem molts tipus diferents de sons i atacs 

dins del mateix concepte, però no em posaré a analitzar aquests tipus de matissos, ja que també 

depenen de com està ajustat i sonoritzat el contrabaix i de l'estètica musical que té cada músic. És 

per això que aquí tractaré tots els termes de forma més tècnica i genèrica, per després poder ser 

aplicats a qualsevol tipus de so o estètica. 

  

 

 3.4.1.1 – Notes simples 

  

  Versió més convencional i utilitzatda per la majoria dels contrabaixistes que he 

analitzat. Depenent del registre canvien alguns paràmetres, per exemple, en el registre més agut del 

contrabaix no tenim tant sustain com en el registre greu. Tenim un gran nombre d'exemples, però 

n'he escollit quatre que crec que són bastant representatius de formes diferents de tocar pizzicato: 

 

  Exemples: 

  -Do Nothin' Till You Hear From Me – Ray Brown amb Duke Ellington [CD-ROM: 

track 32: 2:56-3:35] 

  -If You Could See Me Now – Eddie Gomez amb Carlos Franzetti [CD-ROM: track 

33: 4:22-5:22]   

  -No Moon At All – Charlie Haden amb Keith Jarrett [CD-ROM: track 35: 2:28-3:18]

  

  -All The Things You Are – Larry Grenadier amb Brad Mehldau [CD-ROM: track 34: 

2:24-3:44] 
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 3.4.1.2 – Dobles notes 

  

  Aquest ja no és tant convencional i pot ajudar a fer créixer un solo o a posar èmfasis 

en una frase. Si es fa al registre més greu del contrabaix millor fer 4es i 5es (a l'estil Jimmy 

Garrisson) i si es fa en el registre agut funciona qualsevol tipus d'interval, i podem utilitzar les 

dissonàncies (2es menors i 2es majors) com un efecte. 

 

  Exemples:  

  -Chairman Mao: Charlie Haden amb Danny Zeitlin [CD-ROM: track 36: 0:45-1:00] 

  -Witch Hunt: Eddie Gómez amb Cesarium Alvim [CD-ROM: track 37: 3:34-3:39] 

   

 

 3.4.1.3 – Harmònics 

 

  Pot ser utilitzat com un efecte sonor, com a eina per assegurar l'afinació en algun 

passatge difícil o com a eina per evitar algun salt de posició en un moment donat. Hi ha un munt 

d'harmònics en el contrabaix, però en pizzicato els que millor sonen són els de la 8ª i els de la 12ª. 

Els de la 15ª també sonen, però és més difícil, ja que s'ha de ser molt precís en la posició i en l'atac 

per obtenir-ne un bon so. 

 

  Exemple: 

  -Invitation: Eddie Gómez amb Cesarium Alvim [CD-ROM: track 04: 0:01-0:02] 

   

 

 3.4.1.4 – Slap bass 

 

  Molt utilitzat per els contrabaixistes de rockabilly. Consisteix en fer un pizzicato amb 

sentit contrari al batidor, cap amunt, estirant la corda amb 2 dits. Llavors quan la deixem anar 

colpeja al batidor i el so resultant és molt percutiu i directe. S'entén la nota que hem tocat i alhora 

sona el cop que la corda ha donat a la fusta. En el baix elèctric és una tècnica molt comú, en el 

contrabaix és més complicat ja que la tensió de les cordes és més alta.  
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  Exemple: 

  -Dribs And Drabs – Nina de Heney amb Lisa Ullén [CD-ROM: track 38: 2:45-3:00] 

 

 

 3.4.1.5 – Rasgueig (“Como Chitarra”) 

  

  Un matís que li podem donar al pizzicato i que ens permet un so més agressiu i 

metàlic, amb més èmfasis dels aguts. El més comú és fer doble notes per simular un acord de 

guitarra i imitar el so d'aquesta. 

   

  Exemple:  

  -All Or Nothing At All – David Friesen amb Gary Versace [CD-ROM: track 19: 

0:26-0:30] 

 

 

 3.4.1.6 – Pizzicato amb el polze 

 

  Un altre matís subtil que ens permet un so més suau i amb no gaire atac. Ens permet 

també fer dobles notes amb un so més rodó. 

  

  

 3.4.1.7 – Pizzicato invers amb el polze 

 

  Es tracta de apretar una o dos notes amb la mà esquerra i pulsarles amb el polze de la 

mà dreta pel costat més pròxim al claviller, llavors s'obté la nota inversa a la que sonaria si 

pulsessim pel costat habitual. El so és molt suau ja que queda lluny de la caixa de ressonància, així 

que necessitariem un micròfon aprop per poder captar l'efecte. 
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 3.4.1.8 – Pizzicato amb la mà esquerra 

  

  Consisteix en pulsar les cordes amb el dit índex o mig de la mà esquerra sense moure 

la posició natural de tocar. L'inconvenient que hi ha és que només podem tocar les cordes a l'aire 

però la part bona és que tenim la mà dreta lliure per fer una altra cosa, per exemple tocar amb arc, 

fer percussió... 

 

 

 3.4.1.9 – Hammer-on i pull-off amb la mà esquerra: 

  

  Tècnica molt comú en la guitarra elèctrica que ens permet alternar dues notes sense 

fer cap atac amb la mà dreta o com a molt només un a l'inici. Si la longitud de les notes es curta 

tindrem l'efecte de trino. La mà dreta també quedarà lliure per poder fer una altre cosa... 

  

  Exemple: 

  -London Blues: Larry Grenadier amb Brad Mehldau [CD-ROM: track 39: 2:16-

2:44]: hammer-on i trinos 

 

 

 3.4.1.10 – Efecte trasteig (bending) 

  

  Sol ser utilitzat com a efecte puntual normalment. Consisteix en estirar la corda de 

Sol com si féssim un bending cap a la part exterior del batidor fins que arribi al lateral d'aquest. 

Llavors toquem amb pizzicato i sonarà la nota que estem pulsant més la tensió del bending (½ to 

aproximadament) amb un so molt agressiu i amb poc sustain, ja que trasteja amb el lateral del 

batidor. Depenent de la tensió de les cordes o de la separació entre aquestes pot ser més difícil 

d'aconseguir aquest efecte. 

  

  Exemple: 

  -Chairman Mao: Charlie Haden amb Danny Zeitlin [CD-ROM: track 36: 0:00-0:15] 
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 3.4.1.11 – Cordal (inferior) 

 

  Recurs molt poc convencional i limitat, ja que no podem canviar l'afinació del 

cordal. Per tant tenim 4 sons. Aquests poden ser tocats amb rasgueig o amb pizzicato estàndard, per 

separat o tots junts. Al ser freqüències més agudes i estar pròximes a la caixa tenen presència 

sonora, però no tant com el pizzicato estàndard. 

  

  Exemple: 

  -Chairman Mao: Charlie Haden amb Danny Zeitlin [CD-ROM: track 36: 0:16-0:17] 

 

 

 3.4.1.12 – Cordal (superior) 

 

  Aquest és més limitat encara que el del cordal inferior, ja que la longitud que té la 

corda és més curta en aquest cas. S'utilitza com a un efecte i només pot ser tocat per rasgueig o amb 

el polze i el so que produeix és molt més suau en comparació al pizzicato. 

 

 

3.4.2 – Arc 

 

 Eina molt a tenir en compte, ja que obre un nou ventall de registres sonors molt interessants 

amb un gran nombre de matissos.  

 

 3.4.2.1 – Notes simples 

 

  La nota, a diferència del pizzicato, adquireix un sustain molt més ampli que podem 

controlar nosaltres amb l'arc, fent que es mantingui constant, decreixi a poc a poc o faci un 

crescendo. Per tant tenim la llibertat d'articular de diferents formes, depenent de la situació i del que 

es vulgui aconseguir. Podem intentar imitar el so i l'expressivitat d'un violoncel, intentar reproduir 

l'atac d'un saxo o d'una trompeta, buscar un so més enèrgic com el d'una guitarra amb distorsió... 

  

 



- The Art of the Duo - 

 

-67- 

 

  Exemples:  

  -Elsa: Eddie Gómez amb Bill Evans [CD-ROM: track 27: 03:55 – 05:26] 

  -Red's Blues: John Goldsby amb Bill Dobbins [CD-ROM: track 40: 0:35-1:56] 

  

  

 3.4.2.2 – Notes dobles 

 

  Ens pot ajudar a tenir més presència o a dibuixar l'harmonia en algun moment. Passa 

el mateix que en pizzicato, depenent del registre funciona més un tipus d'intèrvals o uns altres. 

 

  Exemple: 

  -Elvesztettem Paromat: Aladar Pege amb Walter Norris [CD-ROM: track 41: 0:36-

0:54] 

 

 

 3.4.2.3 – Cops d'arc 

 

  Aquest apartat inclouria tots els cops d'arc que podem fer amb el contrabaix per 

donar sonoritats relacionades amb el món del clàssic on s'utilitzen molt aquest tipus de recursos. Els 

quatre cops d'arc bàsics en el contrabaix són: legatto, detache, spicatto i stacatto.   

 

 

 3.4.2.4 – Notes simples curtes i ràpides (efecte mosca) 

 

  Aquest cas és molt concret i més que una manera estàndard de tocar es tracta sobretot 

d'un efecte o recurs puntual. Aquí toca oblidar-se de la llargada de les notes i toca concentar-se en el 

seu atac, ja que ha de ser molt precís perquè l'efecte tingui sentit i s'entengui el que fem. Necessitem 

una melodia amb moltes notes i que es mogui per moviment cromàtic o de grau conjunt. Si ho 

utilitzem simplement com a efecte no cal que ens fixem amb aquest aspecte.  
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  Exemples: 

  -Skies - Mike Richmond amb Andy Laverne [CD-ROM: track 42: 0:07-1:50] 

  -Elvesztettem Paromat: Aladar Pege amb Walter Norris [CD-ROM: track 41: 1:14-

1:18] 

 

 

 3.4.2.5 – Harmònics artificials (efecte flauta) 

 

  Es tracta d'un efecte que ens permèt fer un registre molt agut en el contrabaix i per 

tant és molt interessant controlar-l'ho. Per contra és molt difícil tècnicament, ja que en el contrabaix 

les distàncies són molt grans i és molt difícil afinar amb aquesta tècnica. Pot ser utilitzat com un 

simple efecte d'imitació d'un crit d'un animal (1er exemple) o pot ser utilitzat melòdicament per 

frassejar (2on exemple). 

  

  Exemples: 

  -Song For The Whales: Charlie Haden amb John Taylor [CD-ROM: track 25: 2:24-

2:55] 

  -Elsa: Eddie Gómez amb Charlie Haden [CD-ROM: track 27: 5:27-5:35] 

  

 

 3.4.2.6 – Notes simples arc per sobre el batidor (efecte clarinet) 

 

  Aquest concepte seria una extensió de les notes simples que ja he comentat, ja que 

melòdicament tenim les mateixes possibilitats, però en aquest cas el so que s'aconsegueix té menys 

atac i menys volum i s'assembla notablement al timbre d'un clarinet tocat de forma molt suau. 

 

 

 3.4.2.7 – Glissandos amb dobles notes pinçades 

 

  En aquest cas ens trobem amb un efecte molt concret però molt interessant i efectiu 

també. Consisteix en pinçar amb la mà esquerra dues cordes per tal que quedin juntes i poguem 
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canviar el punt de contacte amb facilitat. Llavors toquem amb l'arc les dues notes a la vegada i 

moguem el punt de contacte per anar canviant l'afinació com si fós un glissando. 

 

  Exemple: 

  -Elvesztettem Paromat: Aladar Pege amb Walter Norris [CD-ROM: track 41: 1:03-

1:06] 

 

 

 3.4.2.8 – Percussió amb l'arc (con legno) 

 

  S’utilitza molt en la música de Bela Bartok, per exemple. Consisteix en colpejar la 

corda amb la part posterior de l'arc, o sigui amb la fusta. Genera un so stacatto molt agut, i varia el 

to segons l'alçada de la corda on ataquem. És molt difícil controlar l'afinació, així que normalment 

s'utilitza com a efecte simplement. 

 

  Exemples: 

  -Elvesztettem Paromat: Aladar Pege amb Walter Norris [CD-ROM: track 41: 1:03-

1:06] 

 

  

3.4.3 – Percussió amb les mans: 

 

 El contrabaix, a part de treure un gran nombre de sons utilitzant el pizzicato i l'arc, no hem 

d'oblidar que és un instrument de fusta i que té una caixa de ressonància molt gran. Per tant podem 

fer sonar aquesta caixa com si d'un instrument de percussió es tractés. 
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4. CONCLUSIONS EXTRETES DEL MATERIAL 

 

4.1 – El ritme 

 

 El ritme és factor més important que hi ha en la majoria de música, ja que és l'element més 

bàsic o més primitiu que aquesta conté i el que més fàcilment pot provocar una reacció a qui 

l'escolta (ballar per exemple). Per tant, en una frase musical un tant per cent molt alt de l’èxit que 

aquesta pugui tenir recau amb la rítmica que se li apliqui i la resta en les notes utilitzades. Aquest 

fenomen el podem aplicar en el jazz, la música llatina, el funk, el pop... i la majoria de les músiques 

modernes procedents del continent americà on hi ha improvisació. En la música improvisada 

europea, en canvi, ens trobem que la tendència no és donar prioritat al ritme sinó als timbres i sons 

generats per cada instrument. Per norma general s’eviten els grooves molt marcats i es prioritza més 

sobre climes i textures. 

 Com a experiència personal, el que puc dir és que tocant a duet amb piano, l’element més 

important que crec que fa que la música flueixi és clarament el ritme. Quan amb algú no hi ha una 

bona entesa rítmica tot es fa molt difícil, per exemple, i és difícil trobar-se còmode en aquestes 

situacions. Per molta connexió harmònica que hi hagi sempre donarà la sensació que la cosa no 

acaba d’arrancar. En canvi, si rítmicament la cosa funciona, llavors el camí és molt més fàcil i totes 

les idees flueixen millor. 

 Els tres aspectes que crec que defineixen el ritme i que poden ajudar a construir una bona 

interacció i entesa a la música són: 

 -Feeling o groove: estil musical al que podríem relacionar el tipus de fraseig que s’està 

utilitzant. 

 -Subdivisió: figura rítmica més petita en la que s’està pensant pel fraseig. 

 -Intensió: si s’està anticipant o retrassant lleugerament el fraseig per donar diferents 

sensacions a aquest. 

 És important entendre quins d'aquests tres elements està utilitzant l'altre músic per poder 

interactuar amb ell, tot i que la comprensió no sempre implica respondre amb alguna cosa similar. 

Es pot contestar amb un fraseig totalment diferent, però sempre entenent el de l'altre perquè aquests 

tinguin algun tipus de lligam entre si. 
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 El fet que fa que es doni tanta importància al ritme en formacions petites és que al no tenir 

bateria, que és qui normalment defineix el tempo i groove de forma més clara, la resta d'instruments 

ja no poden relaxar-se pensant que algú els guiarà rítmicament, i tota la responsabilitat recau a parts 

iguals entre ells mateixos i la resta d'integrants (en aquest cas seria a parts iguals entre piano i 

contrabaix). Aquest tipus de repartiment crec que s'hauria d'aplicar no només en aquests casos sinó 

en qualsevol tipus de formació ja que sol ser garantia d'èxit i marca la diferència quan hi és. 
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4.2 – Conceptes formals 

 

 La forma o concepte formal que escollim per un tema abans d'interpretar-lo és tant o més 

important que la composició en si. Dic això perquè a vegades defineix més el caràcter de l'obra  

global la manera en què està plantejada que no pas la melodia principal d'aquesta, ja que la melodia 

potser només apareixerà al principi i al final, mentre que tota la resta de minutatge dependrà de com 

s'hagi plantejat la forma i segurament serà més extens que la melodia. En el cas de la música 

improvisada quasi sempre serà així. 

 Per tant, el que comentaré en aquest apartat seran els aspectes relacionats amb la forma 

global del tema que m'han sorprès o que he trobat originals i interessants per aplicar-los a la meva 

música. 

  

 4.2.1 – Punt de partida 

 

 Partirem de que el concepte (intro)-melodia-solos-melodia-(outro) és la base des de on 

partim i el que podríem considerar estàndard, ja que la majoria d'exemples que puc trobar a la 

discografia recopilada seguirien aquest esquema, sobretot els relacionats amb el jazz més 

mainstream.  

 Quan va sorgir el free-jazz tots aquests estàndards es van anar modificant i van aparèixer 

noves maneres de fer plantejaments formals més trencadors i atípics, sovint basats en la 

improvisació. 

 

 

 4.2.2 – Formes de plantejar la improvisació 

  

  4.2.2.1 – A partir del caràcter de la melodia 

 

   Aquest concepte consistiria en impregnar-se del caràcter que transmet la 

melodia del tema i d'aquesta manera fer que els solos es converteixin en una extensió d'aquest 

clima. Si ens trobem davant d'una melodia amb molt de swing, per exemple, els solos han de 

mantenir aquest caràcter encara que no facin cita a cap motiu d'aquesta. Aquest seria una mica la 

idea d'aquest apartat. 
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   Exemple: 

   If You Call Me, Then I’ll Call You (Diane Moser i Mark Dresser) [CD-ROM: 

track 07]: Melodia a swing a l’uníson. Solo compartit free mantenint el caràcter de la melodia. 

 

 

  4.2.2.2 – A partir de motius de la melodia 

 

   En aquest concepte del que es tractaria és de que el solo consisteixi en agafar 

motius o fragments de la melodia desenvolupant-los i enllaçant-los amb nous motius, de forma que 

es tracta d'un tipus d'improvisació on el més important és conservar aquest discurs i poder-ne fer un 

bon desenvolupament coherent i musical alhora. 

 

   Exemple: 

   Simplicity (Dave Holland i Karl Berger) [CD-ROM: track 43]: Exposició 

melodia, i improvisació basada amb els varis motius de la melodia. 

 

 

  4.2.2.3 – Mescla de melodies i temes diferents 

 

   Aquí del que es tracta és de disposar d'un ampli ventall de melodies 

d'estàndards o cançons en comú perquè així quan un dels dos integrants comença a tocar-ne alguna 

l'altre pot reaccionar i el discurs es pot anar modificant per moments. És una forma de tenir recursos 

per poder fer que la música agafi direccions diferents de forma molt ràpida i directa. També és una 

forma de proposar nous tempos, ja que una mateixa melodia la podem tocar utilitzant subdivisions i 

tempos molt diferents. 

 

   Exemple: 

   Impromptu Nº3 (Marc Johnson i Enrico Pieranunzi) [CD-ROM: track 44]: 

Free partint d'estàndards de jazz, jugant amb vàries melodies que dispara el piano, tempos diferents, 

subdivisions... 
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 4.2.3 – Formes de plantejar la melodia 

 

  4.2.3.1 – Canviant-li el caràcter original 

    

   Aquí el que ens trobaríem seria la modificació del caràcter d'una melodia pel 

que fa al color harmònic que transmet. Habitualment consistiria en agafar una melodia basada en 

música tonal i aplicar-li un o varis modes, els quals definirien el color que aquesta adoptaria. 

 

   Exemple: 

   Princes And Princesses (Marc Johnson i Enrico Pieranunzi) [CD-ROM: track 

45]: Convertir la melodia d'un estàndard bonic en música modal i fer que agafi un caràcter molt 

diferent. 

   

 

  4.2.3.2 – Com a únic motiu repetitiu a desenvolupar 

  

   En aquest apartat faríem un pas més i a part de canviar-li el caràcter original a 

la melodia que hem escollit, a més a més, la utilitzem com a motiu únic a repetir i desenvolupar 

durant tot el tema. Un dels dos agafa tot el pes melòdic repetint la melodia amb petites variacions  

mentre l'altre va fent un solo en segon pla aportant colors i textures a aquesta. 

 

   Exemples: 

   Summertime (William Parker i Mathew Shipp) [CD-ROM: track 46]: 

Convertir la melodia d’un estàndard bonic com a únic motiu que es va repetint una vegada i un 

altra, desenvolupar-lo mentre el contrabaix va creant ambients per sota (efecte tenebres). 

   When Johnny Comes Marching Home (William Parker i Mathew Shipp) 

[CD-ROM: track 47]: Convertir la melodia d'un tema tradicional molt conegut com a motiu 

principal de la improvisació i repetir-lo, desenvolupar-lo, crear climes a partir d'ell, mentre el 

contrabaix va creant ambients per sota. 
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  4.2.3.3 – Com a desembocadura d'una improvisació lliure 

 

   Aquí trenquem rotundament amb el plantejament inicial ja que partim d'una 

improvisació lliure per arribar a una melodia amb potència a uníson per fer un clar contrast de 

sensacions. El més interessant d'aquí seria aconseguir que la improvisació lliure tingui una 

coherència i una corba que ens pugui conduir a la melodia d'una forma orgànica. 

    

   Exemple: 

   Annalisa (Barry Guy i Agustí Fernández) [CD-ROM: track 48]: Partir 

d’improvisacions pausades per arribar a una melodia obligada a l’uníson molt enèrgica per crear un 

fort contrast. 
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4.3 – L'arranjament 

 

 Per confeccionar un bon arranjament per a una formació musical concreta crec que és 

important plantejar-se varis aspectes que crec que es podrien organitzar de la següent manera. 

 

 4.3.1 – Timbres 

 

  Quan plantegem un arranjament per duet de piano i contrabaix el que hem de tenir 

ben present és que els dos instruments tenen una gran riquesa tímbrica, per tant s'han d'aprofitar tots 

els elements que tenim per aconseguir un resultat variat, original, fresc i dinàmic. Això no implica 

que hem d'utilitzar un gran nombre diferent de timbres en cada instrument perquè aquest sigui bo, 

sinó que simplement hem de tenir present el gran nombre de sonoritats de les que disposem per si 

en algun moment ens poden ser útils.  

 

  

 4.3.2 – Dinàmiques 

 

  Hem de tenir molt clar també del rang de dinàmiques del que disposem, ja que no 

podrem arribar a una dinàmica molt alta pel nombre d'instruments que tenim i les seves 

característiques. Llavors hem d'aconseguir exprimir al màxim les dinàmiques més baixes per així 

aprofitar millor i donar més èmfasis a les més altes, quan aquestes apareguin. Aquest fet suposaria 

tenir present que les dinàmiques suaus han de ser-ho molt, per tenir així molt recorregut de pujada a 

l'hora de créixer. 

 

 

 4.3.3 – Registres 

 

  El registre és un factor molt a tenir en compte també a l'hora de buscar un 

arranjament amb interès, ja que ens pot proporcionar efectes molt diferents depenent del que 

s'utilitzi. Una melodia en un registre greu té un efecte molt diferent que una en un registre agut. A 

més disposant de dos instruments que tenen un registre tant ampli el joc que es pot crear pot ser 

molt gran, ja que piano es pot posar en el registre propi del contrabaix mentre aquest n'adopta un de 
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més agut, creant efectes sonors interessants. 

 

 

 4.3.4 – Rols 

 

  Els rols que adopta cada instrument en cada moment també ens dóna un gran nombre 

de recursos per fer un bon arranjament. Així com l'intercanvi dels rols que serien més obvis o 

tradicionals entre alguns instruments també ens pot obrir una nova porta de cares a l'originalitat i 

interès. Per exemple, podem crear un intercanvi de rols enmig d'una melodia, o sigui, que piano i 

contrabaix es vagin passant la melodia d'un a l'altre per crear diferents sonoritats dins d'un mateix 

passatge. 

 

  

 4.3.5 – Tonalitat 

 

  Jugar amb la tonalitat també ens pot ajudar a donar colors diferents dins d'una 

mateixa melodia. Això funciona en temes clarament tonals sobretot, ja que s'estableix un eix de 

tonalitat en ells. Si aquest el modifiquem amb una bona conducció cap a una altra tonalitat podem 

aconseguir que la mateixa melodia soni més brillant o més apagada depenent de la transició que 

escollim. 

 

 

 4.3.6 – Coherència 

 

  La coherència és una característica que ajuda a que un arranjament sigui tingui més 

pes i credibilitat. És el punt final que li dóna més qualitat al tema, ja que fa que el final i el principi 

tinguin alguna cosa en comú o alguna relació. No cal que el tema acabi igual com ha començat, 

però si que està bé que hi hagi algun tipus de relació entre ells dos, tant sigui d'igualtat o de 

diferència. 
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 Exemples: 

 

 -Do Nothin' Till You Hear From Me (Ray Brown i Duke Ellington) [CD-ROM: track 32 

(transcripció a l'annex)]: 

 -Arranjament: 

 Introducció amb pregunta-resposta de piano i contrabaix per conduir cap a la melodia. 

 A les dues primeres As el piano fa la melodia en el registre greu mentre el contrabaix fa un 

comping d'acompanyament amb les notes guia marcant l'harmonia.  

 A la B el contrabaix acompanya a blanques al piano, que fa la melodia en el registre agut.  

 A la última A, el piano ja fa la melodia en un registre més agut acompanyant-se amb 

l'harmonia mentre el contrabaix fa un comping semblant al que feia a les primeres As.  

 Solo de piano sobre la forma. 

 Solo de contrabaix compartit amb el piano sobre la forma. 

 Dues As de la melodia igual que al principi. 

 A la B el contrabaix fa solo amb acompanyament rítmic del piano 

 A la última A contrabaix fa un solo o una espècie de melodia alternativa que desemboca amb 

el final. 

 -Anàlisi: 

 Són interessants sobretot les 2 primeres As, on el piano emula a un baixista fent la melodia, 

mentre el baix fa un comping d'acompanyament com si es tractés d'un piano. Llavors trobem una 

espècie d'intercanvi de rols, que creen un efecte interessant i fa que la música creixi quan més tard 

cadascú agafa el seu rol i toca dins del seu registre més comú. 

 

 

 -Smile (Eddie Gómez i Mark Kramer) [CD-ROM: track 10]: 

 -Arranjament: 

 Comença una A mig rubato fent la melodia el contrabaix amb arc en la tonalitat de Fa. El 

piano s'hi va afegint creant coixins harmònics i al final fan un pedal a tempo per modular a la 

tonalitat de La.  

 A la segona A, la melodia la fa el piano a tempo en La mentre el contrabaix l'acompanya a 

blanques. Al final fan un pedal per modular a la tonalitat de Reb. 

 A la tercera A, la melodia la fa el piano a tempo en Reb mentre el contrabaix també 
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l'acompanya a blanques. 

 Tot seguit fan els solos de piano i contrabaix, començant per Fa i seguint el cicle de 

modulacions que fa la melodia. 

 Al final el piano fa una última melodia sol ad libitum en plan minimalista. 

 -Anàlisi: 

 El més interessant és el canvi tímbric que es produeix amb la melodia que fa el contrabaix 

amb arc i les que fa el piano, les modulacions dins la melodia que li donen un caràcter diferent i la 

coherència de l'arranjament global, que acaba el piano fent la melodia ad libitum, per contestar a la 

primera melodia que la fa el contrabaix també sense tempo. 

 

 

 -Ana Maria (Eddie Gómez i Carlos Franzetti)[CD-ROM: track 49]: 

 -Arranjament: 

 Comença el contrabaix amb arc fent una introducció amb arquet jugant amb harmònics. 

Després s’afegeix el piano imitant les textures harmòniques que ha fet el contrabaix. 

 La primera A de melodia la fa el contrabaix amb arc ad libitum amb un coixí harmònic de 

textures fet per el piano. 

 La segona A de melodia el contrabaix agafa el tempo i acompanya la melodia que fa el piano 

amb pizzicato, definint ja el groove del tema. 

 Solo de piano sobre la forma amb el groove ja consolidat. 

 Solo de contrabaix sobre la forma. 

 Melodia completa piano amb groove que desemboca en un pedal decreixent. 

 Primera frase de la melodia amb el contrabaix amb arc per acabar. 

 -Anàlisi: 

 El que és molt interessant de l'arranjament és com va canviant de parts enllaçant-les de 

forma progressiva amb molt bones transicions. Per exemple la introducció de contrabaix inicial 

serveix perquè el piano agafi el motiu d'acompanyament que utilitzarà a la primera melodia, que 

després transformarà en un patró rítmic per entrar en el groove del tema a la segona A de melodia. A 

més al final el contrabaix torna a fer una part de la melodia per acabar, així dóna coherència a 

l'arranjament ja que havia començat d'una manera similar. 
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 -Criss Cross (Avishai Cohen i Nithai Hersicovitz) [CD-ROM: track 23 (transcripció a 

l'annex)]: 

 -Arranjament: 

 A la primera A la melodia la fa el contrabaix amb arc mentre el piano fa comping a negres. 

Tot seguit el contrabaix li passa la melodia al piano. 

 A la segona A la melodia la fa el piano mentre el contrabaix fa un comping fent notes guia 

agudes que baixen progressivament cap als greus.  

 A la B la melodia la segueix fent el piano mentre el contrabaix fa un walking de notes greus 

amb l'arc. 

 A l'última A fan el mateix que a la segona. 

 Solo de piano sobre la forma. 

 Solo de contrabaix sobre la forma per tornar a la melodia. 

 A la primera A la melodia la fan contrabaix i piano a l’uníson mentre el piano fa el comping 

a negres. Tot seguit el contrabaix li passa la melodia al piano. 

 A la segona A la melodia la fa el piano mentre el contrabaix fa un comping fent notes guia 

agudes que baixen progressivament cap als greus.  

 A la B la melodia la segueix fent el piano mentre el contrabaix fa un walking de notes greus 

amb l'arc i aquí s'acaba, sense tornar a la A. 

 -Anàlisi: 

 Aquest arranjament és molt interessant perquè trobem molts recursos sonors del contrabaix 

dins de la melodia. També perquè hi ha un intercanvi de rols constant durant el transcurs d'aquesta 

que se sap aprofitar molt bé per evitar la monotonia. De fet crec que s'explota molt bé sobretot el 

registre de l'arc, ja que no és fàcil introduir-lo en el jazz a vegades, i en aquesta versió tot el que fa 

queda molt ben integrat dins la música i no hi ha res que hi sobri. 
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5. CONCLUSIONS 

  

Un cop arribat aquí toca fer reflexió de tot el que he après durant el procés de realització 

d’aquest treball. 

 La primera cosa a destacar seria el descobriment de nova música. He trobat discs molt 

interessants els quals reflecteixen algunes de les coses que jo portava buscant des de fa molt temps 

quan tocava a duet i que no sabia que ja existien. Per exemple en el duet d’Enrico Pieranunzi i Marc 

Johnson, on donen una llibertat molt àmplia als estàndards, mesclant-los, enganxant-los... amb un 

nivell d’interacció sempre molt alt. També he descobert nous músics que coneixia poc o gens i que 

m’han sorprès positivament, com per exemple Aládar Pege, Walter Norris, Karl Berger, Mike 

Richmond, Denny Zeitlin, Matthew Shipp, Mark Dresser, John Taylor, Stéphane Kerecki, Nina de 

Heney... 

 Respecte a l’enumeració i anàlisi de les tècniques melòdiques i d'acompanyament, crec que 

m'ha servit molt per ordenar les idees que ja tenia i afegir-hi recursos trobats en els discs que no 

coneixia o que no tenia presents. El mateix amb les tècniques d'interacció, que no deixen de ser 

eines molt útils a l'hora de fer un arranjament. 

 Un altre gran front obert a destacar seria el que fa referència als timbres del contrabaix. El 

fet d’escoltar música d’avantguarda europea on se’ls hi dona molta importància, m’ha fet despertar 

una inquietud d’investigació constant amb el meu instrument, per aconseguir nous sons a través de 

l’acció manual o mitjançant objectes externs. Això fa que sigui una ciència que mai s’acabi ja que 

es pot fer un gran nombre d’experiments diferents, i de tots els que faci sé que només un 5% com a 

molt tindran un resultat satisfactori i els podré aplicar a la música alguna vegada. Crec que es tracta 

d’un recurs molt vàlid per a qualsevol tipus de música i que et permet estar més connectat amb el 

teu instrument i conèixer-lo més a fons. 

 A l'apartat de conclusions extretes del material he pogut reflexionar sobre les qüestions 

rítmiques dels duets, sobre la forma i sobre els arranjaments. Dels que més profit n'he tret han estat 

els dos últims, ja que m'han donat noves formes d'enfocar la música i noves perspectives globals 

que poden ser aplicables a futurs projectes musicals que faci. Crec que només el fet d’analitzar-ho i 

preguntar-se el perquè de fer-ho d’una manera determinada ja serveix per ordenar les idees i ser més 

àgil a la hora de plantejar situacions musicals. 
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 I ja per últim, en el disseny del concert final m'he trobat amb una situació molt comú a la 

vida real dels músics, que sovint es produeix, però que mai sembla tenir tanta transcendència com el 

repertori del concert final de carrera. Així que tampoc ha estat fàcil de fer, però també crec que totes 

les voltes que li he donat i hipòtesis que he fet em serviran per agilitzar aquest procés i tenir les 

idees més clares en futures ocasions. 
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7. DISCOGRAFIA 

 

 
Any Pianista Contrabaixista Àlbum Tendència 

1940 Duke Ellington Jimmy Blanton Solos, Duets & Trios Mainstream 

1950 Oscar Peterson Ray Brown The Duo Mainstream 

1951 Spaulding Givens Charles Minguys Debut Rarities Vol. 2 Mainstream 

1955 Randy Weston Sam Gil Solos, Duos & Trios Mainstream 

1956 Dwickie Mitchell Willie Ruff The Mitchell-Ruff Duo Mainstream 

1959 Dwickie Mitchell Willie Ruff Jazz For Juniors Mainstream 

1967 Dwickie Mitchell Willie Ruff Breaking the Silence Mainstream 

1973 Kenny Drew NHØP Duo Post Bop 

1973 Paul Bley NHØP Paul Bley - NHØP Open Jazz 

1973 Duke Ellington Ray Brown This One’s For Blanton Mainstream 

1974 Bill Evans Eddie Gómez Intuition Post Bop 

1974 Walter Norris George Mraz Drifting Free Bop 

1974 Joe Albany NHØP Two's Company Mainstream 

1974 Kenny Drew NHØP Duo 2 Post Bop 

1974 Kenny Drew NHØP Duo Live Post Bop 

1975 Bill Evans Eddie Gómez Montreaux III Post Bop 

1976 Hampton Hawes Charlie Haden As Long As There's 

Music 

Open Jazz 

1976 Karl Berger Dave Holland All Kinds Of Time Open Jazz 

1976 Sam Rivers Dave Holland Vol. 2 Avantgarde 

1978 Andy Laverne Mike Richmond For Us Open Jazz 

1978 Kenny Drew NHØP i Bo Stief Solo Duo Post Bop 

1978 Jimmy Rowles Red Mitchell Red'n Me Mainstream 

1978 Jimmy Rowles Ray Brown The Duo Sessions Mainstream 

1979 George Shearing Brian Torff Blues Alley Jazz Mainstream 

1979 Oscar Peterson NHØP Digital At Montreaux Mainstream 

1980 Walter Norris Aladar Pége Winter Rose Open Jazz 

1981 Denny Zeitlin Charlie Haden Time Remembers One 

Time Once 

Open Jazz 
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Any Pianista Contrabaixista Àlbum Tendència 

1981 Cedar Walton Ron Carter Heart And Soul Post Bop 

1982 Tete Montoliu NHØP Face To Face Post Bop 

1985 Mal Waldron David Friesen I Remember Mal Post Bop 

1986 Kenny Barron Buster Williams Two For One Post Bop 

1986 Milcho Leviev Dave Holland The Oracle Open Jazz 

1986 Mal Waldron David Friesen Dedication Open Jazz 

1986 Paul Bley Jesper Lundgaard Live Open Jazz 

1987 Paul Bley Jesper Lundgaard Live Again Open Jazz 

1990 Enrico Pieranunzi Marc Johnson Yellow & Blue Suites Open Jazz 

1990 Enrico Pieranunzi Marc Johnson The Dream Before Us Open Jazz 

1990 Bill Mays Ray Drummond One To One Post Bop 

1992 Paul Bley Gary Peacock Mindset Free Jazz 

1992 Fred Hersch Matt Kendrick Other Aspects Post Bop 

1993 Adam Makowicz George Mraz Concord Duo 5 Post Bop 

1994 Hank Jones Charlie Haden Steal Away Espirituals 

1994 Michel Petrucciani NHØP Petrucciani-NHØP Post Bop 

1994 Mathew Shipp William Parker Zo Avantgarde 

1995 Oscar Peterson, Cedar 

Walton, Tommy Flanagan, 

John Hicks, Mulgrew 

Miller 

Dave Young Two By Two 1 Bop 

1995 Ellis Marsallis, Cyrus 

Chestnut, Oliver Jones, 

Kenny Barron, Barry 

Harris, Renee Rosnes 

Dave Young Two By Two 2 Bop 

1995 Tots les de TBT1 + TBT2 Dave Young Side By Side 3 Bop 

1995 Walter Norris George Mraz Hues Of Blues Free Bop 

1995 Albert Bover Horacio Fumero Dúo Post Bop 

1995 Tete Montoliu Javier Colina 1995 Post Bop 

1995 Dick Hyman NHØP Elegies, Mostly Post Bop 

1996 Kenny Barron Charlie Haden Night And The City Post Bop 

1997 Chris Anderson Charlie Haden None But The Lonely 

Heart 

Mainstream 

1998 Walter Norris  Mike Richmond From Another Star Open Jazz 

1999 Brad Mehldau Larry Grenadier Koln Modern Jazz 
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Any Pianista Contrabaixista Àlbum Tendència 

1999 Mulgrew Miller NHØP A Selection Of Duke 

Ellington 

Mainstream 

1999 Mathew Shipp William Parker DNA Avantgarde 

2000 Denman Maroney Mark Dresser Duologues Avantgarde 

2000 Agustí Fernández Peter Kowald Sea Of Lead Avantgarde 

2000 Agustí Fernández William Parker Second Set Avantgarde 

2001 Gary Versace David Friesen With Your Mind Post Bop 

2001 George Colligan Jesper Bodilsen A Wish Open Jazz 

2003 John Taylor Charlie Haden NightFall Open Jazz 

2003 Gianni Lenoci Joelle Leandre Sur Une Balançoire Avantgarde 

2003 Enrico Pieranunzi Marc Johnson Trasnoche Modern Jazz 

2004 Mark Kramer Eddie Gómez Art Of The Heart Modern Jazz 

2004 Karl Berger John Lindberg Duets 1 Open Jazz 

2005 Bebo Valdés Javier Colina Live At The Village 

Vanguard 

Latin Jazz 

2005 Masahiko Satoh Joelle Leandre Voyages Avantgarde 

2006 Omer Klein Haggain Cohen Milo Duets Modern Jazz 

2006 Russ Lossing John Hébert Line Up Free Jazz 

2007 Keith Jarret Charlie Haden Jasmine Mainstream 

2007 Carlos Franzetti Eddie Gómez Duets Modern Jazz 

2008 Mark Kramer Eddie Gómez Troubled Times Modern Jazz 

2008 Albert Bover Horacio Fumero Caminhos Cruzados Modern Jazz 

2008 Quentin Sirjacq Joelle Leandre Out Of Nowhere Avantgarde 

2008 Diane Moser Mark Dresser Duets Free Jazz 

2009 Agustí Fernández Barry Guy Some Other Place Avantgarde 

2009 Bill Dobbins John Goldsby The Visit Post Bop 

2009 Lisa Ullén Nina de Heney Carve Avantgarde 

2010 Hank Jones Charlie Haden Come Sunday Espirituals 

2010 Carsten Dahl Eddie Gómez Live at Montmartre Open Jazz 

2010 Cesarius Alvim Eddie Gómez Forever Modern Jazz 

2010 Adrián Iaies Horacio Fumero Conversaciones Desde 

el Arrabal Amargo 

Modern Jazz 

2010 John Taylor Stéphane Kerecki Patience Open Jazz 

2011 Marilyn Crispell Gary Peacock Azure Free Jazz 
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Any Pianista Contrabaixista Àlbum Tendència 

2011 Eddie Palmieri,  

Billy Taylor, Hank Jones, 

George Duke,  

Chick Corea 

Christian McBride Conversations With 

Christian 

Post Bop 

2012 Nithai Hertsckovitz Avishai Cohen Duende Modern Jazz 
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8. ANNEXOS 

 

8.1 Contingut del CD-ROM annex: 

 

-Track 1: Things Ain't What They Used To Be –  Duke Ellington & Ray Brown 

-Track 2: As Long As There's Music – Denny Zeitlin & Charlie Haden  

-Track 3: i Skovens Dybe Stille Ro – Kenny Drew &  NHØP 

-Track 4: Invitation – Cesarius Alvim & Eddie Gómez 

-Track 5: Subconcious-Lee – Enrico Pieranunzi & Marc Johnson 

-Track 6: Brown Basajaun – Tete Montoliu & Javier Colina 

-Track 7: If You'll Call Me, Then I'll Call – Diane Moser & Mark Dresser 

-Track 8: Body & Soul – Duke Ellington & Jimmy Blanton 

-Track 9: Kristine – Kenny Drew &  NHØP 

-Track 10: Smile – Mike Kramer & Eddie Gómez 

-Track 11: Smile – Jimmy Rowles & Ray Brown 

-Track 12: You And The Night And The Music – Gary Versace & David Friesen 

-Track 13: There Is No Greater Love – Tete Montoliu &  NHØP 

-Track 14: Ana María – Carlos Franzetti & Eddie Gómez 

-Track 15: Oleo – Michel Petrucciani &  NHØP 

-Track 16: Tres Palabras – Bebo Valdés & Javier Colina 

-Track 17: Monotype – Russ Lossing & John Hébert 

-Track 18: Meeting – Paul Bley &  NHØP 

-Track 19: All Or Nothing At All – Gary Versace & David Friesen 

-Track 20: Big Mama – Diane Moser & Mark Dresser 

-Track 21: Jade Visions – John Taylor & Stéphane Kerecki 

-Track 22: Smoke Gets In Your Eyes – Cedar Walton & Dave Young 

-Track 23: Criss Cross – Nitai Hershkovits & Avishai Cohen 

-Track 24: Olhos De Gato – Paul Bley &  NHØP 

-Track 25: Song For Whales – John Taylor & Charlie Haden 

-Track 26: What Is This Thing Called Love – Spalding Givens & Charles Mingus 
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-Track 27: Elsa – Bill Evans & Eddie Gómez 

-Track 28: All Of You – Nitai Hershkovits & Avishai Cohen 

-Track 29: Pitter Panther Patter – Duke Ellington & Ray Brown 

-Track 30: I Love You – Bill Evans & Eddie Gómez 

-Track 31: Mama G – Jimmy Rowles & Red Mitchel 

-Track 32: Do Nothin' Till You Hear From Me – Duke Ellington & Ray Brown 

-Track 33: If You Could See Me Now – Carlos Franzetti & Eddie Gómez 

-Track 34: All The Things You Are – Brad Mehldau & Larry Grenadier 

-Track 35: No Moon At All – Keith Jarrett & Charlie Haden 

-Track 36: Chairman Mao – Denny Zeitlin & Charlie Haden 

-Track 37: Witch Hunt – Cesarius Alvim & Eddie Gómez 

-Track 38: Dribs And Drabs – Lisa Ullén & Nina De Henney 

-Track 39: London Blues – Brad Mehldau & Larry Grenadier 

-Track 40: Red's Blues – Bill Dobbins & John Goldsby 

-Track 41: Elvesztettem Paromat – Walter Norris & Aládar Pege 

-Track 42 – Skies – Andy Laverne & Mike Richmond 

-Track 43 – Simplicity – Karl Berger & Dave Holland 

-Track 44 – Impromptu Nº3 – Enrico Pieranunzi & Marc Johnson 

-Track 45 – Princes And Princesses – Enrico Pieranunzi & Marc Johnson 

-Track 46 – Summertime – Mathew Shipp & William Parker 

-Track 47 – When Johnny Comes Marching Home – Mathew Shipp & William Parker 

-Track 48 – Annalisa – Agustí Fernández & Barry Guy 

-Track 49 – Ana María – Carlos Franzetti & Eddie Gómez 
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8.2 Transcripcions complementàries: 

 

 A continuació trobarem quatre transcripcions extretes de la discografia presentada, que ens 

poden ajudar a veure de forma més visual alguns conceptes presentats. Són les següents: 

  

 -Solo d'Eddie Gómez a Elsa amb Bill Evans (Montreaux III) [CD-ROM:track 27]: 

 Solo de gran dificultat tècnica, ja que està tocat integrament amb arquet i incorpora elements 

únics en el material trobat, com per exemple harmònics artificials. 

  

 -Melodia de Brown Basajaun de Tete Montoliu i Javier Colina (1995) [CD-ROM:track 6]: 

 Melodia molt ben adaptada per a duet i amb un resultat sonor molt satisfactori. Incorpora 

conceptes com uníson i pregunta-resposta. 

 

 -Melodia de Do Nothin' Till You Hear From Me de Duke Ellington i Ray Brown (This is One 

For Blanton) [CD-ROM:track 32]: 

 Arranjament molt original sobretot per l'intercanvi de rols que hi apareix, ja que en algun 

moment el piano es situa en el registre més greu i el contrabaix fa una espècie de compings rítmics, 

com si del piano es tractés. 

 

 -Melodia de Criss Cross de Nitai Hershkovits i Avishai Cohen (Duende) [CD-ROM:track 

23]: 

 Exposició de la melodia molt ben pensada i arranjada per a ser tocada amb arquet, buscant el 

màxim nombre de registres diferents pel contrabaix amb una molt bona complicitat per part del 

piano. 

 


