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1 - Idea Inicial

 He titulat  el  meu projecte final de carrera amb un adjectiu, Eclèctic. Mai abans havia 

pensat en el significat d’aquesta paraula,  però després de veure què reflexa i com jo entenc 

el meu instrument, vaig creure que era just la paraula adient.

"Eclèctic" segons la Gran Enciclopèdia Catalana i "Eclecticisme" segons el Diccionari de 

l'Institut d'Estudis Catalans té la següent definició:

 Eclèctic:   Relatiu o pertanyent a l’eclecticisme

 Eclecticisme:  1  - Mètode filosòfic que consisteix a escollir, de diferents 

   doctrines, les idees més acceptables en ordre a  formar  un cos 

   doctrinal.

    2 - Tendència artística basada en la utilització i la conciliació 

   d’estils del passat.

    3 - Que escull de cada doctrina, de cada teoria, allò que li 

   sembla millor; que admet opinions diferents sobre les coses.

 Amb aquest  títol: El Tible Eclèctic,  he volgut fer entendre que la música del meu 

concert no té un gènere concret. Descriptiva? Narrativa?...Porto anys fent música i la meva 

formació veritablement sempre ha estat eclèctica, d’aquesta manera no em puc cenyir a un 

estil, a un gènere, perquè mai ho he fet  així i crec que la millor manera  de defensar  el 

projecte és aquesta.

 Quan vaig iniciar aquest treball em vaig plantejar uns objectius ben clars que són els 

següents:

  1  - Recopilar obres de Josep Maria Ruera ja fos en format àudio o amb 

 partitura, per  aquest motiu em vaig posar  en contacte amb la família  del 

 compositor.

  2  - Fer una tria amb una  primera  lectura o escolta del material que em podia 

 interessar  i em vaig  fer  un petit esquema amb les idees que em  sorgien amb aquesta 

 primera  tria o amb els estils que podria utilitzar a l’hora de fer  els meus 

 arranjaments.
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  3 -  Escriure i pensar un guió per tal de poder musicar-lo.

  

  4 - Un cop triada la metodologia a utilitzar aplicar-la sobre cada tema i fer 

 l’arranjament.

  5 - Tractar aquest arranjament d’una manera que em permetés mostrar el 

 tible còmode dins la instrumentació que havia triat.

 Amb això aconsegueixo mostrar la  música de Josep Maria Ruera des d’una  visió 

molt personal i fins i tot barrejant la música amb la seva creant una fusió plena de vitalitat 

i que donarà a l’oient  una visió molt  diferent de la  seva música. També el fet de barrejar-la 

amb altres disciplines i no donar-li només un format de concert.

 Un altre objectiu que tenia era aconseguir mostrar el tible còmode en una formació 

que no és la seva habitual i deixar un llegat musical per a qui li pugui interessar.

 L’obra de Josep Maria  Ruera sempre m’ha despertat molta admiració i respecte i 

sota aquestes dues premisses tant importants he treballat  els arranjaments de les seves 

obres, arribant  al punt de crear una connexió molt  gran que desitjo que es reflecteixi i al 

llarg de la meva interpretació durant el concert. Aquesta ha estat realment la  meva 

motivació a  l’hora d’encarar el Projecte.

 El meu  contacte amb el tible comença fa pocs anys enrere tot just abans de fer  els 

exàmens d’accés per  a entrar a  l’Esmuc. Amb això vull dir que el meu camí dins el món de 

la cobla és molt  recent malgrat ja fa uns cinc anys que estic tocant a la Cobla Ciutat de 

Mataró i haver  fundat aquest any  2014 la nova Cobla  Ciutat de Granollers, una cobla que 

havia  desaparegut. La meva motivació pel tible sempre ha estat trobar-li nous espais, 

noves formacions, buscar aquesta barreja  amb altres sonoritats, amb altres estils i que 

pugui tocar-ho sense que sembli estrany per a l’oient.

 El tible és un instrument procedent  de l’evolució de les xeremies i de les tarotes. A 

mitjans del segle XIX  es comencen a construir  els tibles pràcticament com  els coneixem 

avui dia amb l’afegit de claus que en milloren les prestacions del mateix. Aquesta 

transformació és coetània a  la  patent d’Adolf Sax. Per aquesta simple raó podem 
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denominar que tant un com l’altre són instruments que en la seva època (l’inici de l’època 

contemporània),  van néixer com a moderns.  Per aquest motiu el tractament que li he 

donat al tible és el mateix que li hagués pogut donar a una trompeta o a un saxo, vigilant 

tessitures o dificultats tècniques i tímbriques.

 És cert  que se li ha  posat una etiqueta de “tradicional”  al tible, i que això és així des 

de la  consolidació de la  sardana com  a dansa nacional,  però la utilització d’aquests 

instruments actualment titllats de tradicionals no ha estat sempre la mateixa.

 Aquesta denominació és força  recent ja  que fins al darrer terç del segle XIX  el 

concepte de tradició no existia, o almenys amb el significat que avui li donem, i de la 

mateixa manera la diferenciació entre instruments considerats propis per a  fer sardanes o 

instruments propis per a fer  altres tipus de ball tampoc. Sí que es tenia  cura, tanmateix,  en 

quin context  eren utilitzats: tenora i tible eren els instruments per als balls a  l’exterior que 

se substituïen per clarinets o violins per als balls d’interior.  Era per  una qüestió,  sobretot, 

de potència tímbrica.

 Pep Ventura per  exemple,  amb la seva orquestra considerava la tenora com  un 

instrument al mateix nivell que el violí, el clarinet o el fiscorn, amb una diferència  de 

funció però no de capacitat alhora d’interpretar un o altre repertori.  Ell tocava la seva 

tenora, solejava, etc. El més important era  el músic, el carisma que anava prenent la figura 

de l’ instrumentista virtuós:

el  cap de cobla  capaç de sorprendre amb les seves habilitats i  amb la seva màgia 
interpretativa  [...] El  mateix passa  amb el  repertori. En  les partitures contemporànies 
de compositors de l’àrea barcelonina, com  Marraco i  Ferrer, hi  trobem 
instrumentacions del  tot coincidents amb les de Ventura pel  que fa  al nombre de 
músics, gèneres, recursos i  estructures musicals i  efectes  expressius. Les úniques 
diferències són  la  presència  de la tenora, el  tible i  el flabiol i  la  denominació de 
sardana, que els empordanesos tenen a disposició i no els altres (Ayats 2010: 26)

 En el següent escrit  també veiem  com els músics de l’època s’adaptaven a les 

músiques de moda  i tocaven aquest repertori amb la seva instrumentació:

Dicha  orquestra, dice, compuesta  de los instrumentos pastoriles que se usan  en  aquel 
país, como tiples, tenor, fluviol, taborete, figle y  cornetín, tocó diferentes trozos de las 
mejores óperas, entre ellas de la Mutta, Atila, Hernani, Gemma y D.Sebastian.
(Diario de Barcelona,1850, p. 985; Citat per Ayats et al. 2006: 34)
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 En aquest escrit veiem  com amb motiu d’una actuació al Casino de Mataró de la 

cobla d’en Miquel Gich,  de Torroella de Montgrí amb una cobla de sis músics i aquesta 

vinculació amb el repertori d’òpera tocat amb instruments que ara anomenem  de 

tradicionals.

 Amb aquest exemple veiem com  era habitual que aquestes cobles empordaneses 

interpretessin repertori d’òpera en els seus concerts amb instruments com la tenora i el 

tible,  així es demostra  que aquestes formacions estaven plenament al dia de les novetats 

operístiques i que segurament disposaven de partitures en còpies manuscrites les quals 

utilitzaven per fer els seus arranjaments. Aquest  fet d’arranjar la música de moda de cada 

època  per la formació que es disposa en cada moment, és una pràctica  que no s’ha perdut 

fins l’actualitat. Aquests escrits ens demostren que en aquella  època  no es plantejaven si 

aquests instruments eren més o menys adients per tocar aquestes músiques.

 El tible com la  tenora són habitualment els encarregats de desenvolupar  les 

melodies solistes de les sardanes, tant  pot ser de forma individual o en forma de duet. Tot i 

que (i això és una opinió molt personal) si comparem  els dos instruments la tenora és la 

que sempre en surt més beneficiada.  El tible ha desenvolupat potser altres funcions dins 

d’aquest ballable i en tenir  un so força contundent i en ser  molt  incisiu a vegades ha 

ocasionat opinions negatives:

El  tible és  pervers, però qui  aprèn  a  estimar  el  tible es fica tota  la  cobla  a la butxaca. 
Perquè el  tible és  el  desllorigador tímbric de la cobla. La sal  del seu caràcter. Un tible 
encabritat és d’una  potència  que tomba. Ell  és el  veritable artífex de la  màquina 
d’espavilar  ocells de nit, que diria  l’avi, i  no és  gaire aventurat suposar que sense la 
cobla, sense el  conjunt que reclama una xeremia per a la  tessitura alta, el tible no 
existiria (Lara 2008: 62).

 Per sort  aquest paràgraf de Jordi Lara pertany  al seu llibre Una màquina 

d’espavilar ocells de nit on l’autor recull set textos a  mig camí entre la literatura de 

l’experiència, la ficció i l’assaig. El llibre és gairebé com  una novel·la amb una temàtica 

força recurrent: la vida, el món de la música, l’amor; l’amor a la  música popular  i sobretot, 

la passió per  la vida. Però realment podria despertar  aquesta sensació amb oients no 

acostumats al seu so.
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 També he pogut llegir en altres escrits l’opinió on sembla que el tible sigui un 

instrument inamovible de la cobla i aquesta és una opinió la qual no hi estic gens d’acord. 

El tible no ha estat  construït només per a tocar en una sola formació tot i que a causa  de les 

seves característiques sonores se li hagi posat  aquesta etiqueta. Vull demostrar que això no 

és del tot cert i que es pot desenvolupar  tranquilament en altres medis o que pot tocar 

passatges on es requereixi una sonoritat  més dolça, menys cridanera. Però a l’hora, 

demostrar que podem potenciar encara més aquesta sonoritat tant característica de 

l’instrument,  jugar amb ella, i veure que precisament aquesta sonoritat és la característica 

més preciada del tible, el que el fa únic dins i fora de la cobla.

 Aquests poden ser alguns exemples de les reaccions que ocasiona el sentir el so d’un 

tible.  La  gent que el sent per primer cop pot dir: “Caram que estrident!” però si els que 

toquem el tible l’aprenem a controlar, l’aprenem  a estimar, aconseguirem una reacció 

totalment contrària. 

1.1  Instrumentació

 Tenim  molt clara la  funció del tible dins de la cobla i també coneixem sobradament  

els seus acompanyants però per  aquest projecte jo li he buscat al tible uns acompanyants 

ben diferents.

 Les primeres formacions de jazz constaven de bateria i contrabaix i el piano que era 

el líder  de la  formació. Més endavant es va introduir la guitarra i els instruments de vent 

com el saxo i la trompeta dins d’aquestes formacions.

 Destaquen algunes formacions d’excel·lents músics com el quintet de Charlie Parker 

(saxo) amb Dizzie Gillespie (trompeta) o el de Miles Davis. 
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 D’aquesta manera aquestes formacions constaven de:

El Quintet de Miles Davis amb: Miles Davis (trompeta), John 
Coltrane (saxo tenor), Red Garland (piano), Paul Chambers 

(contrabaix) i Philly Joe Jones (bateria)

 La idea d’instrumentació que he utilitzat es basa en les comentades anteriorment 

però amb la tenora i el tible ocupant el lloc de saxo tenor i trompeta respectivament.  Fent 

que aquesta instrumentació no es faci gens estranya per  a l’oient, i a  més a més, podent 

combinar canya simple amb canya  doble: saxo amb el tible, o clarinet amb la tenora en 

molts moments del concert.  Potser és una mica  agosarat comparar aquests instruments ja 

que ni tímbricament ni tècnicament s’assemblen però realment el resultat pot  sorprendre a 

l’oient i aquest és un dels meus reptes. L’única  cosa que s’ha de tenir  en compte és com 

jugar  amb aquests timbres i vigilar alguns passatges que podrien ser fàcils per a un 

instrument com el saxo però no tant amb una tenora o un tible.
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 Arribat aquest punt també he pensat amb les diferències tímbriques entre la 

trompeta, el saxo i la  tenora i el tible però precisament crec que aquí està la gràcia de la 

formació que proposo jo. No estem  acostumats a sentir-los en aquestes formacions i menys 

encara  tocant altres gèneres que no siguin la sardana. 

 Amb la  tenora trobem exemples d’incursió amb altres gèneres però amb el tible pocs 

exemples he sabut  trobar. Grups com  els Ara Mateix, o Companyia Elèctrica Dharma han 

provat d’introduir aquests instruments amb d’altres considerats “moderns” però gairebé 

sempre se’ls continua  tractant com  a  “tradicionals”. Joan Díaz i la Cobla  Sant Jordi també 

han utilitzat la  cobla  com  a una Big Band o fins i tot integrant tenores i tibles dins 

d’aquesta formació (vaig formar part  de la Big  Band de l’Esmuc l’any  2013 dirigida per 

Joan Díaz amb el tible).

 Un dels últims a voler jugar amb aquesta  barreja de disciplines ha estat en Jordi 

Guixé que amb el seu sextet i la seva tenora han gravat recentment el disc Silenci Blanc 

amb arranjaments d’Esteve Molero, on amb una formació típica de Jazz: bateria, 

contrabaix, guitarra i trombó li afegeix el so de la  seva tenora. Tenint una gran acceptació 

dins i fora del món del jazz:  “Els esclaus feien jazz amb tot: per què no una tenora?” tal 

com Jordi Guixé comenta en una entrevista al diari El Punt Avui.1 

 Hem  d’acceptar  que tenim limitacions amb aquests instruments però no hem  de 

caure en l’error de posar entrebancs o perjudicis abans d’experimentar-les.

1.2 Els meus arranjaments com una eina de treball

 Un dels meus objectius és que aquests arranjaments puguin ser utilitzats com una 

nova  eina de treball per  a  futurs instrumentistes ja sigui de tible o d’altres instruments i 

conèixer d‘una forma ben diferent l’obra de Ruera.

 A sovint hi ha autors catalans que desconeixem, ja sigui perquè la seva obra no és 

prou coneguda, és d’un gènere el qual no acostumem a tractar o la  raó que sigui.  Però crec 
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que és molt important i tenim a casa nostra grans compositors que per  una raó o per una 

altra  la gent  desconeix i que hem  d’ajudar a que el seu nom i la seva obra perduri al llarg 

dels anys.

 A Granollers qui més qui menys ha  sentit a parlar   de Josep Maria Ruera i amb 

aquest  projecte el meu objectiu, una  de les meves motivacions també és aquesta, donar  a 

conèixer la  música  d’aquest compositor i si a alguna persona després de sentir  el meu 

concert li entren ganes d’escoltar  les obres del mestre Ruera  doncs hauré complert  encara 

millor els meus objectius.
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2 - La Figura de Josep Maria Ruera 

        Josep Maria Ruera neix a Barcelona el 2 d’agost de 1900 i 

amb nou anys va a viure a Granollers ja que la seva  família era 

nascuda  a Granollers (el seu avi havia  fet  durant molts anys de 

sagristà a  la parròquia de Sant Esteve). Comença els seus estudis 

musicals amb l’organista  de la parròquia de Sant Esteve, Manel 

Glanadell i violí amb el granollerí Pere Bruguès. Més tard 

continuà els seus estudis a  Barcelona i tingué mestres com: Josep 

Munner, Enric Morera, Joan Bta. Lambert i Joan Lamote de 

Grignon.

 Durant la seva primera etapa d’estudiant i per tal de guanyar-se la vida, va formar 

part de diverses orquestres de Granollers com La Moderna,  l’Orquestra de Pau  Casals on 

tocava la viola  o formant part d’un quartet de corda amb els seus companys de l’Orquestra 

i procuraven tocar allà on podien:

Vam  trobar  una  solució espaterrant com  és la  d’anar a  tocar  a bars i  tavernes  del 
districte cinquè, en aquelles altes hores en què els dits llocs erens ocupats majorment 
per gent delinqüent, de l’hampa i prostitutes (Piera 2000: 9-10).

 Aquesta era una pràctica prou habitual amb els músics de l’època que a  part de les 

orquestres on tocaven durant el dia a les nits treballaven en locals i bars per a guanyar-se 

la vida.  L’any  1922 s’estableix definitivament  a Granollers i obté la plaça d’organista de la 

parròquia de Sant Esteve on va exercir fins a l’any 1984.

 Ruera desenvolupa diverses tasques professionals en la  seva etapa anterior a la 

guerra  que marquen la  seva maduresa professional, apart de la d’organista,  l’any  1924  és 

nomenat director de l’orquestra Catalonia ( antiga catalana de Granollers ), l’any  1929 fou 

nomenat director artístic de la Societat  Claveriana de Granollers Amics de la  Unió fins 

l’any 1936. 

11



 

 També el seu  interès per  l’educació van fer que l’any  1928 guanyés les oposicions 

per  al càrrec de professor de solfeig a l’Escola Municipal de Música de Granollers, escola 

que anys més tard rebria en homenatge a Ruera el seu nom.

 A l’any  1921  es va estrenar a  Granollers la  seva primera sardana, Aires del Vallès, 

l’any  1926 guanyà el primer premi amb La Competència, obra per a tres cobles i timbales 

però el que marcà la seva  carrera com  a compositor  fou l’estrena de la seva obra Tres 

moviments simfònics  durant el XIVè Festival de la Societat Internacional de Música 

Contemporània  (SIMC) celebrat a Barcelona l’any  1936  just abans d’esclatar la Guerra 

Civil.

 Precisament és la Guerra Civil la  que marca i d’una manera molt cruel la vida de 

Josep Maria Ruera. Veu com desapareix part  del patrimoni cultural i musical de 

Granollers, lluita per  a salvar el màxim  i s’implica fins i tot dirigint la  banda de les milícies 

(fou nomenat per  el Comitè Revolucionari) i  que interpretaven obres orquestrades per  ell 

mateix. Però és el terrible bombardeig que pateix la ciutat de Granollers el 31  de maig de 

1938 on Ruera perd el que més s’estimava: la  seva esposa Maria.  Posteriorment, només 

dos dies més tard el mestre Ruera és detingut sota l’acusació d’un veí seu de ser 

col·laborador dels nacionals.

En  la denúncia  se m’acusava de col·laborar amb els feixistes  perquè a casa meva 
s’escoltava música religiosa i ells creien que dits sons provenien de ràdios clandestines
(Piera 2000:18).
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 Fou  empresonat primer  a  la presó de Granollers durant dues setmanes i després 

traslladat al Palau de Justícia de Barcelona i més tard a la  presó Model on s’hi va estar  fins 

el 18 de juny.  Durant el seu empresonament no va deixar  d’escriure a la seva família i fou 

també on va escriure el seu recull Miniatures, un recull de deu peces per a piano, dedicat a 

la seva filla  Maria Assumpció.  On destaquen l’amor per les seves filles i el record per  la 

seva dona amb títols tant  explícits com: Pensant en tu, Jugant amb l’àvia, En la pau de 

casa, Amb les teves germanetes, Anyorament, Esperança, En la mort de la teva mare... 

Així va quedar la Porxada de Granollers després del 
Bombardeig

                                  
                                                             La Porxada en l’actualitat
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 Quan tornà  a  Granollers Ruera  es va trobar  amb la nova realitat i va intentar 

sobreviure fent el que calgués i treballant amb el que podia, fins i tot fent  de formatger...No 

cal dir que la seva producció musical es va veure plenament afectada durant aquests anys.

 Va aconseguir la  seva “depuració política” mitjançant un judici i això li obrí la 

possibilitat  de tornar a reemprendre la seva carrera musical juntament  amb la creació de 

noves orquestres.

 Ruera refà la seva vida i es casa amb Bernadeta Duran i Prat l’any  1942, amb qui va 

tenir quatre filles més: La Maria Pilar, la Rosa, la Carme i la Núria. 

A partir  d’aquí recupera la seva vida laboral i s’implica amb la ciutat amb projectes com 

dirigir l’Orfeó Femení de Granollers,  va fundar l’any  1944 l’Orquestra  Selecció amb la qual 

va guanyar nombrosos concursos i van fer  actuacions a Suïssa, França i Alemanya, dirigeix 

Orquestres com  l’Orquestra de Cambra de Granollers, crea la  delegació de Joventuts 

Musicals a Granollers i un llarg etcètera.

 També va rebre nombrosos premis, com el Premi Pau  Casals l’any  1959 amb el quart 

moviment Festival  del seu poema simfònic Empúries o el Premi Ciutat de Barcelona  pel 

seu Tríptic Laietà l’any 1970 entre d’altres.

2.1  L’Obra de Josep Maria Ruera

 Ruera va viure dins d’un corrent paral·lel a l’anomenada Generació del 27  que era 

un corrent literari format per escriptors com: Federico García  Lorca, Rafael Alberti o Jorge 

Guillen entre d’altres.  Com tota una sèrie de compositors nascuts al voltant del 1900 i que 

van iniciar la seva carrera durant  els anys 20. Aquests compositors van patir la Guerra 

Civil que va  provocar la disgregació de la  Generació i un retard en la música del país. Molts 

dels compositors d’aquesta època  van seguir  el camí a l’exili, la qual cosa va provocar una 

dispersió de la seva obra o fins i tot en molts casos la desaparició d’algunes de les obres. 
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 Dins aquesta anomenada Generació del 27  trobem  compositors com: Robert 

Gerhard, Agustí Grau, Eduard Toldrà, Manuel Blancafort  o Ricard Lamote de Grignon. 

Ruera estaria classificat  dins d’un grup paral·lel molt relacionat a  aquesta Generació ja que 

tot i no patir l’exili es va veure afectat per les mateixes vicissituds. 

 Ruera estaria classificat dins tot un seguit de compositors marcats per un seguit  de 

vivències particulars i individuals que sense poder parlar de cap escola, grup o generació 

tindrien en comú haver viscut dins d’un determinat moment històric que els marcaria.

 L’obra de Josep Maria Ruera  presenta un estil molt  propi, fruit  de la  seva estimació 

pel folklore català, amb uns trets nacionalistes ben marcats i es desenvolupa per molts 

camins: el de la música simfònica, la música de cambra, la música vocal, tant profana com 

religiosa, i , especialment, el món de la  sardana, on va reflectir, d’una manera directa, la 

seva estimació pel seu país, per la música del seu país i pel seu poble.

 Trobem obres amb títols molt relacionats a la ciutat de Granollers com A l’entorn de 

la Porxada o Glossa de l’antic ball de les donzelles de Granollers.

 D’aquesta  manera trobaríem dues etapes ben diferenciades dins la producció 

musical de Ruera  separades per  la Guerra  Civil tal i com  assenyala Anna Maria Piera en el 

seu llibre Josep Maria Ruera i Pinart. Aquestes dues etapes tenen una cosa en comú, la 

producció continuada de sardanes i els premis rebuts per aquestes.

2.1.1 Primera etapa: anterior a la Guerra Civil

 Ja he comentat anteriorment que l’estrena de la  seva primera composició oficial va 

ser el juliol de l’any  1921  amb la sardana Aires del Vallès i que fou estrenada a la  ciutat de 

Granollers. El 26 de desembre del mateix any  estrenà al Casino de Granollers, una petita 

Sarsuela en un acte titulada  Aucells  d’estiu,  original del doctor Hermengildo Carrera  i 

Miró, aquesta  conjuntament amb Mensaje Real,  l’any  1930-1938 musicant  un llibret 

d’Antonio Burés, fou les úniques vegades que treballà en el camp de l’opereta còmica. Tot i 

que aquesta obra no va satisfer del tot al compositor com ho demostra  a les seves 

memòries:
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Anys  més tard, un cop mort el Sr. Burés, i  tenint jo les partitures en  el  meu poder, vaig 
estripar-les totes. Només he conservat les  reduccions de veus  i piano que encara tenien 
alguna  cosa  que musicalment valgués la  pena. Que em perdoni el  meu  bon amic Burés 
des de l’altra vida (paraules de Ruera; citades per Piera 2000: 38).

 En aquesta primera etapa Ruera  es troba immers en la  seva tasca  pedagògica i això 

afavorirà la producció musical avesada a aquesta  tasca. Ruera va escriure un recull de 

cançons per  a  infants que data  del 1922  però que actualment no es conserva. L’any  1923 

estrena al teatre El Dorado de La Plaça Catalunya  la seva obra titulada Salta Boixet.  I  

també escriu una  missa en Honor  de St.  Francesc d’Assís, per a  quatre veus mixtes amb 

acompanyament d’orgue que data de l’any 1927.

 Aquesta primera etapa de Ruera prèvia  a la Guerra Civil va ser força  fructífera  però 

hi ha moltes obres com és el cas del quartet de cordes Ambients o la  peça per a flauta o 

clarinet i piano Meditació que en ser revisada per  l’autor  posteriorment es creu per 

equivocació que són dels anys setanta i vuitanta però son en realitat dels anys vint.

 Un gènere que va  treballar  força en aquesta  primera etapa també va ser el de cant i 

piano, això es demostra  per l’estrena de la seva cançó per a veu i piano Ruiseñor el 3  de 

maig de l’any  30 que es va  estrenar  al Palau de la Música Catalana interpretada per la 

cantant Mercè Capsir i el pianista Josep Sabater.

 A partir d’aquí la figura musical del mestre Ruera es va anar coneixent arreu i la 

seva producció musical va anar  en augment fins arribar a l’any  1936, amb el que seria el 

clímax de la  seva carrera: el XIVè Festival Internacional de la  Societat  Internacional de 

Música Contemporània (SIMC), celebrat  a  Barcelona, i l’estrena  de la  seva obra Tres 

moviments simfònics.

 Un cop arribada la guerra i just  en el moment en que el mestre Ruera començava a 

ser reconegut  com  un a  jove promesa, pateix al igual que molts altres artistes les 

conseqüències d’aquests fets i això afectarà, com  no podia ser d’una  altra manera, la  seva 

producció musical que per altra banda es veu reduïda en nombre però no en qualitat  ja que 

escriu el recull Miniatures dedicat a  la seva filla Assumpció mentre estava empresonat a la 
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presó Model de Barcelona l’any  1938 i l’any  1939 el Vals Moderat per  a piano a quatre 

mans, dedicat a la seva filla gran en la seva onomàstica.

 En aquesta primera etapa Ruera va rebre importants premis de composició com:

 1924  Accèssit als Jocs Florals de Girona per la sardana Matinal

 1926  Primer premi als Jocs Florals de Girona  per la sardana per a tres cobles La 

  competència

 1930  Primer premi al concurs convocat per  Joventut Hotelera de Barcelona, amb 

  motiu  de l’Exposició Universal ( l’any  1929 ) ,  per  la sardana  La Verge 

  catalana

 1930  Primer accèssit al concurs de Banyoles per la Sardana Joganera

           Primer premi al concurs de Banyoles per la sardana Maria Teresa

           Premi a la millor sardana als Jocs Florals de Girona per Empúries, la grega

 1933  Accèssit  al concurs organitzat  per l’Associació de Premsa de Barcelona  per les 

  sardanes i La Filadora i Tritlleigs de festa
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2.1.2 Segona etapa: posterior a la Guerra Civil

 Un cop recuperat de la Guerra Civil ens trobem amb un Ruera madur i ple d’energia 

que intenta donar  sortida al seu geni musical treballant les formes tradicionals. Hi ha  un 

factor que fa que moltes de les seves obres no s’hagin conservat i es que Ruera dóna les 

seves obres originals als intèrprets que les hi demanaven i d’aquesta manera s’han perdut. 

Només s’han pogut conservar les que han arribat directament  de mans de l’autor com és el 

cas de l’obra per a piano i orquestra Concertant que data de l’any  1943, l’única obra que es 

conserva d’aquestes característiques tot i que només es conserva una particel·la  manuscrita 

i inacabada de la part de piano.

 En aquesta etapa és quan Ruera treballa en diverses orquestres de ball com és el cas 

de l’Orquestra Selecció i degut a això treballa  molt els arranjaments i petites incursions en 

el camp de la composició de música lleugera. És el cas de la seva  obra Ambientes exóticos, 

que no només va ser  interpretada, editada i enregistrada  diverses vegades, sinó que també 

va ser utilitzada com a música de fons durant les projeccions dels ja històrics NO-DO.

 Aquesta etapa queda marcada  per tres fets fonamentals: el premi especial que li van 

concedir  l’any  1947  en el Certamen Musical Nostra Dona de Montserrat, convocat per la 

Comissió Abat Oliba, pel seu poema coral sobre la lletra del poema Invenció de la verge,  de 

mossèn Cinto Verdaguer, Montserrat, la invenció de la verge; d’una altra  banda, 

l’obtenció del Premi Pau  Casals durant els Jocs Florals de la Llengua Catalana  celebrats a 

la Sorbona de París, per la  seva obra Festival - quart moviment d’Empúries - i finalment el 

Premi Ciutat  de Barcelona, grup A, per la  seva obra Empúries,  que no va ser sinó un premi 

a tota  la seva  carrera ja  que Empúries  és el resultat d’una idea musical nascuda  durant la 

seva primera etapa de compositor i treballada fina al final de la seva vida.

 D’aquests fets podem  veure tres trets característics de l’obra  i l’esperit del mestre 

Ruera: la seva estimació pel seu país, la  seva profunda religiositat i la  seva obsessió per  la 

cultura de la Grècia clàssica.

 Tant  en la  primera com  en la segona etapa Ruera treballa  molt en el terrenys de la 

Sardana i això ens demostra la seva vinculació amb la  realitat cultural de Catalunya, a part 

de la seva estimació com ja he dit anteriorment cap el folklore català.
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 Va guanyar nombrosos premis en aquest terreny, deixeble de Morera i gran 

entusiasta de Garreta, Ruera va saber donar a les seves sardanes un aire fresc i innovador 

que no sempre es va saber  entendre, com va passar, per  exemple, amb la seva sardana Tocs 

de festa:
esta  sardana  sólo ha gustado a  tres o cuatro músicos, a nadie más. Cuando se estrenó, 
un  sardanista  - uno de los  que van por delante - estaba  sentado a mi lado. Y  antes de 
empezar  la orquestra, le puse en antecedentes. Escuche, esta sardana, es  algo nuevo. 
Pues aun así, aun  después de ponerle en antecedentes, cuando terminó la audición, me 
dijo: ¿Quiere que le sea sincero? Esto no es una sardana (Piera 2000:45). 2

 Aquesta és una de les opinions que despertaven les sardanes de Ruera i és que fins i 

tot  actualment quan parles amb sardanistes de les sardanes del mestre et  contesten amb 

un:“ és que no són sardanes balladores “.

N’hi  ha que diuen que faig  sardanes massa  tècniques, Les faig a  la meva manera; 
cadascú té la seva personalitat (Piera 2000:45-46) 3

 Aquest  factor pot ser ocasionat perquè Ruera creia profundament en la  qualitat 

musical d’aquesta dansa i en la necessitat de donar-la a conèixer:

Hi ha gent que només va  a sardanes  per  moure els peus i  saltar una estona, i  la sardana 
també s’ha d’escoltar. A  les  audicions s’haurien  de tocar quatre sardanes perquè el 
públic balli  tant  com vulgui  i, dues per fruir escoltant-les. El  que passa és que manca 
cultura musical perquè la  gent entengui  les  bones sardanes. Això ja  s’hauria d’ensenyar 
de petits a l’escola (Piera 2000:46)

 Ruera no només va  escriure un munt de sardanes premiades en diferents premis 

sinó que en  la seva obra cambrística també deixa un petit rastre, com és el cas del segon 

moviment del quartet de cordes Ambients  o el segon moviment d’Empúries titulat Dansa 

en Cercle.
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 Premis de Composició d’aquesta segona etapa:

 1944 Accèssit al concurs de Mataró per la sardana Romàntica

 1945 Premi especial del Certamen Musical Nostra Dona de Montserrat, convocat  

  per  la  Comissió Abad Oliba, a la seva obra Montserrat, la invenció de la 

  Verge,   poema  coral, i primer  accèssit  per a la sardana per a  dues 

  cobles Romeria a  Montserrat.

 1946 Premi Pau Casals als Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a la  

  Sorbona de  París amb l’obra Festival, quart moviment d’Empúries.

  1970 Premi Ciutat de Barcelona (grup B) per  la  sardana Tríptic Laietà  i Premi de 

  la crítica per la sardana Barcelona,la muntanya.

 1971  Premi Ciutat de Barcelona (grup A) per l’obra Empúries.

 1972 Premi de la  crítica en “La sardana de l’any” a la sardana  Barcelona, la 

  muntanya  i  Accèssit  en el concurs Joaquim Serra de Barcelona per la  

  sardana  L’airosa Magalí.

 1975 Premi a la sardana Rosa bruna, per a orfeó i cobla, al I Certamen de Sardanes 

  Cantades, organitzat per Ràdio Barcelona i el Casino l’Aliança del Poble Nou.

  Premi Concurs Internacional de Música per  a  Cobla, organitzat en homenatge 

  a Pau   Casals,  amb l’obra Glossa de l’antic ball de les donzelles de 

  Granollers,  i accèssit a la sardana La colla pessigolla.

  Premi Josep Coll i Ligora de Barcelona a la sardana Calonge, bell recer.

 1977  Primer premi al IX Concurs Musical “Sardanes a  Lloret” per la sardana  Ones 

  plàcides a Lloret.

  Tercer lloc, per  votació popular,  en el Concurs Joaquim  Serra per  la seva 

  sardana  A l’entorn de la Porxada.

 1978 Premi Joaquim Serra RTVE per la sardana Esplai 4

 1982  Primer i segon accèssit en el Concurs Joaquim Serra per les sardanes Riells  

  del Fai i    Fermesa.

  Primer premi en  el Concurs de Sardanes de Ràdio Miramar per la sardana 

  Roser   Pujades

 1983  Segon Premi en el Primer Concurs musical Ciutat d’Igualada per la sardana 

  Tot teixint.
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Classificació i  tria de la seva obra

 La idea de fer  el meu projecte de Final de Carrera sobre la  música de Josep Maria 

Ruera la tenia força  clara. El que no tenia tant clar  era com ho acabaria fent: adaptant, 

reorquestrant, transcrivint...i el  primer  que vaig fer  va ser contactar amb l’Anna Maria 

Piera  que juntament amb el meu professor de clarinet Carles Riera, va ser de les primeres 

persones en parlar-me de Ruera i va ser qui em va fer contactar  amb la filla del músic Pilar 

Ruera la que em va facilitar tota una sèrie de partitures amb total confiança. 

 L’obra del mestre Ruera està a la Biblioteca Nacional de Catalunya i, entre aquest 

material i la classificació que en fa l’Anna Maria  Piera (2000), podem classificar l’obra de 

Ruera en gèneres musicals: música simfònica, música per a  instruments de metall, música 

de cambra, obra per a  Piano, obra per a cant i piano (de caràcter profà  o de caràcter 

religiós), música coral (també de caràcter religiós, profà, o fins i tot cançons infantils), 

opereta còmica, música per a cobla, sardanes (amb una quarantena d’obres), sardanes 

revesses, sardanes per a  cor i cobla, música  religiosa, música lleugera o harmonitzacions i 

arranjaments.

 De totes aquestes obres i del material que vaig aconseguir les que primer em van 

cridar  l’atenció va  ser  l’anomenada música lleugera,  el recull Miniatures  (suposo que pel 

seu significat en el moment d’escriure’l) i una de les obres que crec que per un Granollerí 

és sinó una de les més destacades com  és La Glossa de l’antic Ball de les donzelles de 

Granollers.

 Després d’aquest primer plantejament i de recopilar i fotocopiar les partitures que 

em  va deixar la Pilar em  vaig  plantejar com  encarar  aquestes obres i em  vaig fer un 

plantejament inicial.

 Era important fer una primera escolta  de material gravat per a saber  quines obres 

em  podien  interessar. Vaig utilitzar l’enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya, 

dirigida per en Jesús Ventura i on hi ha obres com: Conte de fades, Sota la Parra,  1929, 

Tocs de festa, Empúries la grega, Ofrena,  Barcelona (La ciutat,  El Port,  La Muntanya), 

La Veu de Catalunya, Al nostre Garreta i a l’entorn de la Porxada.
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3 - Metodologia utilitzada 

 Un cop vaig tenir material recopilat  tocava fer  una tria de les obres que utilitzaria. 

Vaig  fer  un esquema amb les idees inicials que se’m  van ocórrer en  escoltar  els àudios que 

tenia o fins i tot fent un primer cop d’ull a les partitures.

La tria  de les obres i el seu  arranjament aniria lligat  amb la història que volia  explicar. 

D’aquesta  manera tenia  clar que obres com la  Glossa, Meditació (que sempre vaig  tenir 

clar de fer-la  a duo amb piano i tible) o almenys un moviment d’Empùries hi serien 

presents.

  He decidit  utilitzar  3  metodologies diferents per tal de poder analitzar  les obres. 

Aquestes responen a la idea d’adaptació o arranjament musical:

 1 - Adaptar les obres originals per a la meva formació.

 2  - Conservar la  primera part del tema tal qual la va pensar l’autor  ( sobretot  amb 

 l’obra Miniatures ) i després mostrar el meu arranjament. 

 3  - Arranjar  les obres i posar-hi de la  meva  collita sense gairebé conservar  res de 

 l’original.

 Primer de tot ens centrarem  amb la diferència  entre arranjar, transcriure o adaptar 

una obra. En aquest projecte no m’ha fet  falta  fer  cap transcripció ja que tenia  tot de 

material recopilat però sovint  s’utilitzen  aquestes paraules indistintament erròniament ja 

que tenen significats ben diferents:

 Adaptació Musical: Adaptar una peça musical originalment  pensada, composta o 

escrita per a un  instrument musical o per  a una agrupació musical,  per a un instrument o 

agrupació diferent. Això en molts casos ocasionarà una modificació en aspectes com  la 

Tonalitat o el timbre de la mateixa però intentarà conservar l’essència de l’obra original.

 L’adaptació intenta ser el més fidel possible a l’original però en molts casos 

modificant la instrumentació per  a  la que havia estat  pensada  alterant aspectes com  el 

timbre, tessitura, etc
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 Arranjament  Musical:  L’arranjament musical es dóna quan li afegim a  la obra 

original material nou. Aquesta variació pot estar donada ja sigui perquè volem  variar  la 

instrumentació o el gènere original o perquè li volem  aplicar una reducció o desenvolupar-

la encara més.

 Aquests arranjaments s’han donat  al llarg de la història ocasionats per la necessitat 

d’ampliar repertori per  a certs instruments,  agafar un repertori específic d’un instrument i 

poder tocar-lo amb un altre o simplement  per a facilitar l’obra original i que pugui ser 

tocada per a músics amateurs.

 L’arranjament musical suposa una variació de l’obra original. Això pot crear dilemes 

morals ja que no es pot jutjar del tot l’obra original si només has pogut escoltar  un 

arranjament ja que el resultat dependrà de l’arranjador, en qualsevol cas per a poder jutjar 

un arranjament s’hauria de poder escoltar l’obra original.
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4 - Guió de l’espectacle

 Des de l’inici del disseny  de l’espectacle hi ha la  meva clara influència i vinculació a 

la companyia  de teatre itinerant de la Garriga Companyia Artristras.  El disseny  de les 

peces, els temes triats i els seus arranjaments són el fil  conductor d’una història d’amor 

entre una fada i l’arbre del bosc el guió del qual em  vaig inventar  i que volia representar 

amb actors a l’escenari i amb una escenografia més típica d’una obra de teatre. Aquest 

projecte queda pendent i en un futur és el format que m’agradaria donar-li a El tible 

Eclèctic. Per aquesta  ocasió ho presento com  un conte musical narrat  per una actriu però 

sense actors a l’escenari.

 L’ordre de les peces, els temes triats i els seus arranjaments han estat sempre creats 

pensant en aquest petit fil argumental.

  L’oient podrà anar descobrint aquesta història a través dels arranjaments i de la 

música  reforçats per un text narrat  per l’Anna Coll. D’aquesta manera deixo que cadascú 

s’imagini l’arbre, la  fada com  els hi agradi i potser es puguin veure identificats en aquesta 

història d’amor, superació i esperança que he volgut composar.

 Aquesta història explica la relació entre una fada  del bosc, que sembra i mima la 

natura, i un arbre que s’enamora d’ ella però que es desespera en no poder apropar-s’hi. 

L’arbre es va fent vell i s’adona que l’única  manera amb la qual s’hi podrà apropar serà  a 

través de la seva mort, ja que del seu tronc la fada extraurà la fusta  necessària per a 

construir  un tible i només d’aquesta manera, amb una part  d’aquest  arbre transformat en 

instrument ell s’hi podrà apropar  eternament acaronant-la  amb la seva música. És 

d’aquesta manera com ell aconseguirà sempre acompanyar a la seva estimada.

 Amb el guió d’aquest relat,  vaig demanar a la poetessa de les Borges Blanques  

Meritxell Cucurella-Jorba que m’escrivís un  relat que reflectís poèticament aquesta 

història, aquest serà el relat  que la gent que assisteixi al concert podrà escoltar i serà 

l’enllaç entre els temes (v. Annex B:67).
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5 - Repertori del Concert

 Per presentar-vos les obres que he escollit, ho faré no pas en  l’ordre que les 

interpretaré al llarg del meu concert, sinó per  l’ordre de la  metodologia que he utilitzat  per 

tal que es pugui apreciar amb més coherència el procés que he emprat.

5.1 Adaptacions

 - Conte de fades5

  Juntament amb Meditació aquesta  és l’única obra  que manté la  seva 

estructura original.  El motiu que em va fer  decidir això era que volia acabar el concert amb 

una sardana tal i com  l’havia escrit Ruera però adaptada a la meva formació, per això 

Conte de Fades  serà l’últim tema del concert.

  Lògicament en ser  una sardana consta de curts i llargs i en la meva adaptació 

he intentat que no es perdés aquesta sonoritat, per  aquest motiu també és l’únic tema on 

no hi haurà bateria ni cap mena de percussió.

  En els curts les melodies principals de tenores, tibles i trompetes ara només 

són interpretades per un tible i una tenora  però el que realment té un paper important,  a 

part de la melodia, per a poder entendre aquests primers compassos serà el piano ja que és 

l’encarregat de començar amb el solo del flabiol i amb les frases del fiscorn dels compassos 

19 fins a final de llargs:

El tema comença amb aquest solo del flabiol
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En el compàs 19 hi ha aquest cant de Fiscorn

  A l’adaptació l’encarregat de tocar aquestes dues melodies serà el piano:

El piano ara és l’encarregat de tocar la melodia del flabiol.

El piano toca a octaves el cant del fiscorn

  Els quatre últims compassos dels curts és un tutti final força interessant i 

acaba amb una progressió que en l’original la  toquen sencera tots els instruments excepte 

fiscorn segon ,tenora segona, contrabaix i flabiol. En l’adaptació he volgut que fossin tots 

qui la interpretessin fins i tot el contrabaix acabant així de manera més contundent:
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Els quatre últims compassos són de tutti

  Els llargs comencen amb un cant de tenora que he mantingut igual i a  partir  

del compàs tenora i tible mantenen un disputat diàleg que resoldrà el tible tant en 

l’original com  en l’adaptació. Arribat  al compàs 65 torna a ser  el piano que agafa el paper 

de fiscorn primer i ens prepara pel salt petit de tible i tenora:

El piano torna a agafar el paper del fiscorn primer

  Les melodies de tible i tenora continuen jugant en forma de diàleg o pregunta 

i resposta fins els compàs 88 on ens trobem  amb uns compassos força contrapuntístics que 

ens duran ara ja  sí fins el compàs 108 on una altra vegada en forma de diàleg s’aniran 

fonent les melodies fins els últims 6  compassos on metalls acaben amb una frase poc Ruera 

segons la meva opinió personal. 
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  Aquests últims compassos en la meva adaptació em van suposar un greuge 

moral força important: volia  adaptar  la peça seguint l’original,  però el final no m’acabava 

de fer el pes, suposo també pel fet que Conte de Fades és l’última peça del concert i volia 

un final diferent. Reconec que segurament és un criteri molt personal, però al final he 

decidit no posar-lo i  finalitzar amb un decrescendo per part de piano

Aquesta és l’adaptació que vaig fer del final de Conte de fades però 
que he eliminat del concert

El concert acabarà amb aquest decrescendo del piano
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 - Meditació6

  L’obra Meditació va ser escrita per en Ruera per a que es pogués incloure 

dins dels programes de curs del Conservatori Municipal de Barcelona:

Ja fa  dies que vostè em féu l’honor de demanar-me una composició meva per  a ésser 
interpretada als exàmens acadèmics d’instruments. Li  he fet aquesta  obra Meditació, 
que pot ésser tocada per  clarinet en  si  bemoll  o flauta  i  piano [...] És una  obra de 
caràcter que exigeix un domini de la sonoritat i una neta execució. (Piera 2000: 94)7

  I em crida molt l’atenció també un comentari de l’autor d’aquesta obra quan 

diu:

de caràcter meditatiu  solament en tenen  els primers i  últims compassos, la resta  és 
exaltació. En  general  és  una  obra que vol ésser  interpretada apassionadament. 
Intemperència? Romanticisme?...No ho sé. El  que estimo més d’ella és que reflecteix 
uns moments d’un període de la meva vida.  (Piera 2000:94)8

  Vaig  conèixer l’obra  quan estudiava clarinet al Conservatori de Granollers 

amb en Carles Riera i recordo que la vam  començar a treballar  però no la  vaig acabar 

tocant en cap audició. En Carles me la va fer treballar  buscant una mica aquest aire que 

comenta  el mateix compositor entre alterat i romàntic i ara que me l’he tornat a  trobar 

reconec que quan la toco penso això mateix.  Era una d’aquelles obres que m’han marcat, 

per  ser  de qui és i per  haver-la treballat amb qui la vaig treballar,  en Carles Riera va ser un 

d’aquells mestres que et marquen.

  L’obra Meditació està  escrita originàriament per a clarinet en si bemoll o 

flauta i piano i era una de les que tenia  clar  des de bon començament la volia  fer  el més 

fidel possible a  l’original. De fet  les primeres vegades que la vaig tocar havia només adaptat 

la part del tible sense canviar de to la partitura del piano trobant-me amb els següents 

problemes: hi havia passatges on la tessitura de les frases es veia  alterada ja que el clarinet 
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té molt més registre que el tible i a  part el tible amb segons quina tessitura no se sent 

còmode, passatges que en principi havien de ser suaus o pianos i que amb el tible em 

quedaven cridaners degut a la  tessitura o simplement passatges que tècnicament eren molt 

complicats d’execució.

  Després d’haver fet les correccions corresponents i haver-ho interpretat en 

dues ocasions dins de les audicions d’instrument de l’Esmuc, el meu pianista acompanyant 

durant aquests quatre anys de carrera, en Jordi Vilaprinyó i jo ens vam adonar  que aquella 

adaptació no funcionava i que n’ hauríem de fer una de nova. La meva sorpresa va ser quan 

a l’endemà em  truca i em diu  “Roger,  ja  ho tinc eh!” i em va regalar  aquest  fabulós nou 

arranjament que toco al concert.

  Meditació està escrit  en fa major  i després modula  a  sol major i en Jordi en 

fer l’adaptació l’ha passat a do major i en modular queda en re major.

  Amb aquesta adaptació a part de solucionar els problemes de tessitura també 

li hem tret trossos de melodia al tible per tal que pugui descansar una mica  més ja  que 

l’execució amb clarinet o flauta no és la mateixa que amb el tible i hi havia molts moments 

on es feia o molt dur de llavi o molt  dur de respiració. D’aquesta manera en els compassos 

17, 31, 37, 42, 56  i 60 el piano agafa  frases que originàriament té la melodia però que en 

aquest cas utilitzem per facilitar l’execució de la mateixa:

Aquí es veu com el tible podrà descansar i preparar-se en el compàs 
56 per afrontar els següents 
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  En la seva  interpretació amb el tible Meditació planteja  força  passatges que 

s’han de tocar de forma dolça i tendre i aquest d’entrada ja  és un gran repte per  a 

l’instrumentista, aconseguir  aquest so el més dolç i tendre possible. Rítmicament  no 

planteja molts problemes tot i que hi ha grups de cinquets i sextets que s’han de tocar el 

més precís possible. Tampoc té grans salts de tessitura exceptuant el compàs 25 i 52 que fa 

uns salts de sisena amb una tessitura força important amb el tible i que en haver  de tocar-

ho de forma lligada dificulten l’execució:

Veiem com en el compàs 52 el salt de sisena és sobre un Si 4, cosa que 
dificulta l’execució

5.2 Arranjaments mostrant Ruera a l’inici de l’obra

 - Pensant en tu9

  Aquesta obra  forma part del recull de peces per  a piano Miniatures que 

Ruera va escriure mentre estava a la presó Model de Barcelona i que va dirigit a la seva filla 

Assumpció. Per  aquest motiu són peces de pocs compassos i amb un clar objectiu 

pedagògic, tot i que aquest recull té la vessant sentimental del moment en les que van ser 

escrites i a qui anaven dirigides. 

  Pensant en tu  consta de dues parts amb una melodia molt senzilla i tendre, 

de rítmica força senzilla (està  dirigit a una nena que segurament feia molt poc que tocava el 

piano) i una tessitura força curta  (les dues mans no superen l’àmbit de sexta), amb una mà 

esquerra molt fàcil a blanques i escrita amb clau de sol.  L’harmonia és també molt senzilla 

(la peça està en Do Major) però tot  i ser una peça molt fàcil dirigida  a nens ens permet 

veure les arts de compositor del mestre.
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  En l’arranjament he volgut  conservar  inicialment tota la  peça  sencera tal i 

com  la va composar l’autor començant amb el piano sol sense cap altre instrument i a la 

que començaria la segona volta ja li he introduït el meu arranjament. 

  A l’inici, el  tible agafa la melodia original (l’ha que ha tocat primer el piano)  i 

el piano passa a  fer un acompanyament força arpegiat a la mà esquerra amb una melodia 

d’acompanyament  a  la mà dreta mantenint en tot moment l’harmonia inicial de la 

melodia:

  La tenora comença també fent un  petit contracant a la melodia molt arpegiat  

a la primera part d’aquesta però més melòdic a la segona:

  Un cop introduït aquest petit arranjament sobre la melodia  original i 

presentada la formació (aquest  és el primer tema del concert) hi ha una espècie de pont 

sobre l’harmonia de la primera  part que anirà seguida ara  sí d’una part nova de 

l’arranjament que està formada sobre una roda d’acords nova (continuem en la menor) i 

que es caracteritza pel canvi d’instrumentació (el tenora  passa a tocar el saxo) i pel caràcter 

de la melodia del tible que ara sí s’allunya de la melodia inicial. Aquesta part està també 

molt marcada pel ritme del baix, repetint tota l’estona la mateixa fórmula rítmica:
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La línea del baix

  Aquesta part  totalment nova tant en la roda d’acords utilitzada, tant amb el 

canvi d’instrumentació com amb el caràcter  serà l’antesala a la progressió flamenca sobre 

la menor amb la que acabarà el tema:

 Am - G7 - F Maj7 - E7 

Progressió flamenca

  I per acabar el tema he volgut barrejar el que ens hauria de recordar  la  

melodia  principal, que en aquest punt la toca la tenora, amb aquesta progressió flamenca 

que mantenen piano i baix i alhora sobre uns motius melòdico-rítmics que agafa el tible. 

Primer a tresets i després amb ritme de corxera-semicorxeres:

Últims compassos del tible a l’obra Pensant en tu
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 La bateria:

  El tractament de la bateria  l’he fet a  posteriori d’escriure els arranjaments i 

els aniré comentant  al final de cada anàlisi ja que tot i tenir molt clar el que volia  ha sigut 

juntament amb el meu bateria  Oriol Roqué amb qui hem  decidit  com  seria. Tenia molt  clar 

que en la majoria de temes la bateria hauria d’aplicar  ritmes de diferents gèneres passant 

pel funky,  jazz o tradicional i que ho hauríem d’anar  buscant segons el que volgués 

aconseguir.

  Per aquest tema Miniatures  la  bateria comença sense un ritme definit, fent  

sorollets tant amb els plats com amb timbales i goliath per tal de poder aconseguir  un 

clima adient  als primers compassos de l’arranjament. No serà fins el compàs 18 juntament 

amb els altres instruments (fins el moment només està tocant el piano) que començarà 

amb un ritme més definit  i aquest agafarà més presència en el compàs 42  amb el canvi 

d’instrumentació del tenora que passarà a tocar el saxo i el clímax del tema.

  La bateria tornarà a  baixar  d’intensitat  en entrar la  Progressió Flamenca 

(iniciada  com hem  comentat abans pel piano) i li anirà donant a aquesta més importància 

fins al final del tema (anirà creixent d’intensitat).

  Crec que amb aquest  primer  tema ja deixo prou clar les intencions del meu 

projecte i del meu concert arranjant d’aquesta manera i transformant d’una forma força 

personal les obres de Josep Maria Ruera donant un caràcter nou a les melodies inicials.
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 - Jugant amb l’Àvia10

  Una altra obra inclosa en el recull per a piano Miniatures i que he arranjat  

per  al meu  projecte. Jugant amb l’àvia és potser  l’obra que he tractat més des d’una visió 

tradicional i donant-li un caire juganer aprofitant el seu  títol. He tractat els primers 

compassos de l’obra de la mateixa  manera  que amb Pensant en tu, d’aquesta  manera 

aconsegueixo que l’oient que no coneix l’obra tingui la  possibilitat de fer-ho dins del meu 

arranjament.

  L’obra està escrita  en  do major però jo la  vaig transportar d’inici un to més 

amunt ja que em va agradar  més la seva sonoritat i vaig obviar  els últims 5 compassos ja 

que m’anava millor per a enllaçar amb la melodia que vaig escriure a continuació.

  Jugant amb l’àvia té aquest caràcter juganer però en l’obra  original es 

respira que és un joc tranquil, suposo que en referir-se d’un joc amb l’àvia ha de ser 

d’aquesta manera però jo aquest caràcter tranquil l’he utilitzat  només en  el fragment que 

mostro l’obra original i a partir del compàs 30 on ja apareix  el meu arranjament el caràcter 

és festiu  des de l’inici. Aquest compàs 30 va precedit de 8 compassos que toquen baix 

elèctric i bateria que he utilitzat en forma de pont per  a  introduir la nova melodia. En 

aquest  arranjament he volgut canviar  la  formació i introduir el clarinet en lloc del tible, 

d’aquesta manera és l’única peça  del repertori juntament amb Juganera (que toco el saxo 

tenor) on no apareixerà el tible, però si estaré acompanyat d’una doble canya, de la tenora:

Aqui serà el clarinet qui portarà la melodia festiva i la tenora que 
respondrà a mode de petit diàleg
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  La primera sorpresa del meu arranjament apart d’aquesta nova melodia serà 

que en el compàs 45 el ritme passa d’un 2/4 a un 4/4 i a  més a més en forma de Latin11 

tractat amb una clave de 3:212 donant total llibertat al pianista  a l’hora d’acompanyar amb 

el tumbao13  i  utilitzant la mateixa harmonia  sobre la  qual estàvem  tocant la  melodia 

anterior.

  La característica principal del tumbao és la utilització de síncopes en el ritme 

i la pèrdua de la referència dels temps forts durant el compàs. En el patró que he utilitzat  jo 

aquest ritme tant característic el tindrà el Baix.

  D’aquesta  manera  clarinet i tenora  no faran cap melodia  en concret sinó que 

a mode de tumbao acompanyaran la resta d’instruments, tractant aquest  com si es tractés 

d’una melodia:

Veiem com clarinet i tenora fan aquesta melodia a mode de tumbao 
igual que el baix i el piano que tindrà total llibertat d’execució
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  Amb aquest canvi tant sobtat busco claríssimament sorprendre a l’oient  i 

oferir-li un motiu  per a continuar atent al que escolta  ja que després de 16 compassos 

apareixerà de nou la melodia  a 2/4 i desapareixerà el Latin. 

  

  Un cop repetida la primera  melodia  (sense comptar l’original dels primers 28 

compassos) repeteixo el tumbao  però aquest cop l’enllaço introduint un 7/8 amb una 

introducció del piano que és una picada d’ullet als dos primers compassos de la  melodia 

original del mestre Ruera.

Aquí veiem aquesta original forma d’introduir el 7/8 per part del 
piano

  Harmònicament parlant l’única cosa que variarà respecte el tumbao anterior  

és la substitució del Do major pel do menor però la roda continuarà igual

D - D - Cm -D       on abans hi havia          D - D - C - D

  Aquest  7/8 introduït pel piano en el compàs 62 es desenvolupa en  els 

següents 8 compassos per part del baix i de la bateria fins arribar  al compàs 70 on amb una 

melodia  molt marcada rítmicament per  aquest 7/8 entren clarinet i tenora fins el compàs 

86 on el clarinet disposa d’un solo.

  En aquest solo a 7/8 apart de jugar rítmicament amb el compàs busco i amb 

tota la  intenció una sonoritat  “arabesca” i per aquest motiu utilitzaré l’escala menor 

harmònica que ja es caracteritza  per  aquesta sonoritat  en tenir  un semitò de distància 

entre la setena  i la vuitena nota i tenir  un intèrval de segona  augmentada entre el sisè i el 

setè grau.
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Després del meu solo de clarinet marco el final del tema i torna a aparèixer la  picada d’ullet 

del piano amb el temps inicial de la peça.

 La bateria:

  Tractar la  bateria d’aquest tema amb l’Oriol Roqué ha estat  molt  divertit  ja  

que tot  i que ell estudia  música moderna s’havia trobat amb pocs  compassos de 7/8 i me 

n’he adonat  que els que estudiem  música tradicional estem  acostumats a tocar amb 

compassos compostos complexes però en altres disciplines no hi estan tant acostumats. La 

part del Latin per el contrari em  vaig  deixar  guiar per la seva experiència ja que ell ha 

estudiat més la música llatina i sabia quins patrons rítmics utilitzar.
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 - Pensament14

  Aquesta peça està inclosa en el recull anomenat  Flors que Ruera va escriure 

l’any  1923 i formaria part de l’anomenada música lleugera15. El recull inclou: Pensament: 

vals lent, Gessamí:tango, Lilà: fox-trot, Dàlia: one-step i Rosella que és una sardana.

  Ruera va  compondre poc per a  aquest gènere però s’han conservat  altres 

composicions com: Ambientes  exóticos (que conté per  exemple un swing anomenat Swing 

en las Pirámides), Bolero español, Fantasia característica vienesa,  Mi último Bolero o 

Tarde Torera. Alguns d’aquests títols són de temàtica recurrent de l’època, ja que 

compositors com Eduard Toldrà o Joaquim Serra tenen obres amb aquests mateixos títols. 

 Tots aquests títols són prou explícits i es pensa que o bé eren encàrrecs que li feien o 

simplement Ruera s’havia que guanyar la vida  i no tancar-se només a composar un sol 

gènere.

  L’Arranjament de Pensament té el mateix format  que he utilitzat en el de 

Pensant en tu, ja  que comença el piano amb la  composició original de Ruera tot i que en 

comptes de quedar-se el piano sol fins a l’entrada del tible he volgut que en aquest cas el 

baix completés l’harmonia de la mà esquerra del piano i l’acompanyi a partir  del compàs 17 

fins el 34 on entraran la resta d’instruments.

  En tot moment estic buscant  un so ample del baix que no només reforci 

l’harmonia del piano sinó que li doni també un caràcter melòdic fent moltes vegades com 

un contracant a la mà esquerra del piano

  En aquest punt del meu arranjament  i en l’original també hi ha un canvi de 

to,  passa de fa  major a si bemoll major  i és aquí on començo a  tocar  amb el tible la nova 

melodia  que em  quedarà en un còmode fa major. Aquest passatge té la  dificultat  en 

l’execució.  És una melodia senzilla però que ha de sonar tendre i amb un caràcter molt 

lligat:
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Melodia de caràcter tendre del tible

  En aquest arranjament, he escrit a la primera part un acompanyament molt  

arpegiat sobretot  per  part de piano i baix, que li dona al vals, un caràcter  molt  de cavallets 

de fira però alhora el pianista farà l’acompanyament típic del vals a la seva mà esquerra.

  Aquí podem veure com el piano i el baix executen de diferent forma (un de 

forma descendent i l’altre de forma ascendent) els diferents arpegis de l’harmonia del 

compàs 35 al 56. Al mateix temps, la Tenora  va fent un contracant claríssim  acompanyant 

tota l’estona al tible amb un ritme també molt clar fins que es troba amb ell en els últims 8 

compassos en forma de segona melodia, fent un dibuix melòdic paral·lel a la  primera veu 

però a interval de terceres.
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  El tema Original torna a canviar de to en el compàs 66  i torna a  passar  a  fa  

major  tornant a agafar la  melodia inicial del tema però amb una petita variació a mode de 

final conclusiu  que jo he utilitzat  per  a  poder enllaçar-ho amb un Ball Pla  en la tonalitat  de 

La menor:

  Piano i baix estaran fent  un dels acompanyaments ternaris característic del 

Ball Pla fins el final del tema tot i que he donant llibertat d’acció durant 8 compassos per 

tal de poder fer alguna variació rítmica sobre el ritme per part del piano.

  En aquest  tema he volgut jugar  amb recursos moderns a l’hora de construir  

tant la melodia com  el solo del tible, utilitzant l’escala de Blues que seria més característica 

del Jazz o del Blues que d’una música tradicional. El meu objectiu és sorprendre a l’oient  i 

que aquest escolti aquest recurs tocat amb un instrument que a priori no està pensat per a 

utilitzar-lo.

  Vull destacar també la introducció de solos en  els meus arranjaments ja que 

aquest  fet és un  fet molt corrent en músiques com el Jazz o el Rock però no tant en la 

música  per a cobla. Per sort cada vegada més en la  música tradicional es treballa l’execució 

d’aquests solos.
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El Blues

 El blues és una forma musical molt típica del jazz i en certa  manera es podria  dir 

que molts estils de música popular contemporània sorgeixen del blues. El Blues té unes 

característiques harmòniques i melòdiques pròpies. S’estructura en tres frases o motius 

melòdics ( A A’ B ): una frase, una variació d’aquesta frase i una conclusió o frase diferent.

 Des de principis del segle XX la roda bàsica de Blues es compon de dotze 

compassos, generalment escrits a 4/4 dividit en quatre compassos per cada frase.

 Harmònicament, el blues es compon dels acords més senzills de l’escala major: 

l’acord de tònica (I grau), el de subdominant (IV  grau) i el de dominant (Vgrau) quedant 

d’aquesta manera:

I-I-I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I-I

 Hi ha  variacions a aquesta roda però aquesta és la més típica.  La peculiaritat més 

característica  del Blues és que tots els acords del cicle bàsic es toquen com a dominants, 

això vol dir amb la 7a menor i no amb la 7a major que li correspondria als acords de I i IV.

 D’aquesta  manera si hem de tocar un Blues en fa, els acords que hauríem de tocar 

no serien Fmaj7, Bbmaj7 i C7 sinó F7, Bb7 i C7.

 Blues en fa :

F7-Bb7-F7-F7-Bb7-Bb7-F7-F7-C7-Bb-F7-C7
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 En aquesta roda  s’ha aplicat una variació de la  roda bàsica del Blues substituïnt en 

dos lloc un acord de subdominant i un de dominant per un de tònica:

I-IV-I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I-V

L’escala en el Blues:

 Ja he comentat anteriorment que els acords que es toquen en el Blues es toquen 

amb la  setena menor i com si fossin de de dominant, per aquest motiu no s’utilitzen les 

escales diatòniques que correspondrien a cada grau, ja que les notes no correspondrien 

amb la dels acords. L’escala que millor  s’adapta a aquests acords de dominant  seria la 

mixolídia.

 Melòdicament, l’escala  que més s’utilitza és la  denominada escala de Blues,  que és 

una pentatònica menor amb un cromatisme entre la quarta i la cinquena nota:

    

     E7

 

 L’Escala de Blues sobre mi major es forma sobre els intervals de:

1a - 3a menor - 4a - 5a bemoll - 5a - 7a menor i 

8a
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 Aquesta seria  l’escala bàsica per a tocar sobre les rodes de Blues que apart de les 

anteriors trobem que a  sovint aquests acords s’acostumen a adornar bastant incorporant 

acords de pas o progressions II-V formant així moltíssimes variacions sobre el blues bàsic. 

Fins i tot  s’ha donat el cas de posar nom a  una escala en honor  al músic que primer  la va 

utilitzar. D’aquesta  manera tenim la Bird Blues  que se li va posar en honor a Charlie Parker 

per utilitzar-ho en el seu tema Blues for Alice.

 Un element a tenir  en compte també alhora de tocar amb l’escala  de Blues és la Blue 

Note,  l’interval de quarta augmentada (o cinquena disminuïda) dins de l’escala  de blues 

que crea una tensió harmònica que la farà característica d’aquest estil.

 La bateria

  En aquest tema la bateria acompanya a ritme de Jazz Vals16  i amb les 

escombretes per  donar-li un  caràcter  més “jazzero” fins l’arribada del Ball pla on agafarà 

frases de 2 compassos podent variar o no el ritme del segon compàs (les tres negres).
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16 Ritme característic en la música jazz per acompanyar un 3/4



5.3 Arranjaments amb Ruera Leitmotiv

 - Dansa en Cercle17

  Dansa en Cercle és el segon moviment d’una de les obres simfòniques més 

importants de Josep Maria Ruera  i que va guanyar el premi Ciutat de Barcelona, grup A 

l’any  1971. Vaig tenir la  sort de tenir  a les meves mans el manuscrit original del compositor 

que guarda la seva filla Pilar  Ruera i que em  va deixar  durant unes hores per  a  poder 

fotocopiar.

El llibret està enquadernat per el mateix autor

El manuscrit està molt ben conservat i s’aprecien algunes correccions 
a bolígraf
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  L’obra simfònica  Empúries és el resultat  d’un treball meticulós i continuat  

del compositor, això està demostrat  perquè per  conèixer l’origen de l’obra ens hem de 

recular  als anys 30 ja que a arrel d’una conferència als anys vint de l’advocat granollerí 

Josep Coma i Clapés sobre la  civilització grega, Ruera va entrar en  contacte amb aquest 

tema i es va  sentir totalment interessat per qualsevol forma d’activitat artística que tingués 

a veure amb Grècia. A partir  d’aquí, el seu  interès va anar  en augment fins arribar,  després 

d’un  estudi més o menys detallat sobre l’època, a  escriure la  seva primera obra inspirada 

en les ruïnes d’Empúries a l’Empordà.  Així va néixer  la  seva sardana Empúries, la grega, 

amb la qual va  guanyar el premi als Jocs Florals de Girona l’any  1931. En aquesta sardana, 

Ruera no utilitza  cap de les tècniques compositives de l’antiga Grècia ja que aquestes eren 

el tema recurrent  d’inspiració de molts dels compositors de l’època.  Inspirat  per tot el que 

desprenia aquesta antiga civilització, Ruera escriu  una dansa de joia i festa en honor del 

que simbolitzen les ruïnes d’Empúries.

  Després d’aquest primer  intent,  Ruera es comença a interessar no només per  

tot  el que envolta  aquesta antiga civilització, sinó també per a poder  conèixer i poder 

utilitzar els recursos d’aquella època per tal de descobrir  un nou camí d’expressió. Aquest 

treball li va servir per  a compondre la seva obra per a orgue Bucòlics, en estil modal grec  

però aquesta obra no es conserva actualment, ja que va  ser destruïda,  amb tot  l’arxiu  de la 

parròquia de Sant Esteve durant la Guerra Civil espanyola.

  Ruera va continuar investigant  i això li portà a escriure la seva obra Tres  

moviments simfònics,  en versió per a gran banda,  inspirada en les antigues modalitats 

gregues, presentada l’any  1936 al XIVè Festival Internacional de la SIMC que es va  celebrar 

a Barcelona i on es podia  llegir  en el programa de mà del concert la següent explicació 

sobre l’obra: “Els motius generadors d’aquesta obra són basats en els cants de la Grècia 

antiga”.

  Aquest  va ser  un moment decisiu en la  carrera musical de Ruera ja que l’any  

1936  va significar per  una banda el reconeixement de la seva figura dins del panorama 

musical però per l’altra banda amb l’esclat  de la Guerra Civil,  l’inici d’una època fosca  dins 

la seva trajectòria musical.
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  Tot i aquesta situació Ruera  continuà treballant  i composant obres 

relacionades amb el tema de l’antiga Grècia i trobem  com  a  l’any  1959  va guanyar el premi 

Pau Casals als Jocs Florals de la Llengua  Catalana celebrats a la Sorbona de París amb 

l’obra Empúries: poema per a cobla i orquestra, que havia de ser amb el pas del temps, el 

quart  moviment d’Empúries.  Aquest fet ens demostra que Ruera continuava insistint  amb 

el tema.

  L’any  1968, amb motiu  de les Fires i Festes de l’Ascensió de Granollers, 

l’Orquestra  Ciutat de Barcelona, sota la direcció d’Antoni Ros-Marbà, va interpretar  la 

primera  audició del poema simfònic Pastoral, pensat  com  a  primer moviment d’Empúries. 

En el programa de mà d’aquest  concert  es podia  llegir  la següent nota explicativa sobre 

Empúries: "Aquesta obra va ésser un homenatge de l’autor als grecs que s’establiren a 

Empúries en fundar-hi una de les seves colònies deixant-hi, per sempre més, l’emprenta 

de llur cultura admirable”.

  Amb tot això es veu  l’evolució que va patir l’obra  Empúries fins arribar  a  

veure la  llum l’any  1971,  però que s’havia estat gestant des dels anys 30 com  hem  anat 

veient. Aquest últim  pas va  ser  que l’obra guanyés el premi Ciutat de Barcelona i la seva 

posterior estrena a Granollers el 2 de maig  de 1976, apart de l’enregistrament per  la casa 

Columbia de Barcelona l’any 1977.

  El mestre Ruera parlava així de l’obra Empúries en una entrevista que li va  

fer  J. Viñallonga per a la revista Vallès,  del 27  de novembre de 1971  i que ens pot servir  de 

petit exemple del que pensava Ruera de la seva obra:

No he descubierto el  Mediterráneo yo tampoco, pero a mi  manera, así  como todos 
hablamos de la  cultura  griega, decimos nombres de filósofos, de trágicos, de música 
poca  cosa sabemos. Quedó truncada  la  música griega  hasta  que se han ido 
descubriendo estas piezas en  las que me inspiré (referint-se a  una documents que li 
ensenya  Mn.Higinio Anglés a Barcelona, petites  melodies de l’antiga grècia) , el 
sistema  que tenían  ellos de música, los modos  griegos, y  tenía  que hacer  una música 
inspirándome en ello. Claro que es  una cosa muy personal, muy  íntima (...) Sobre esto, 
yo mismo en  mi mente me he forjado una  historia de la música  que es completamente 
fantasiosa, e inspirándome en esta  música  he hecho esta obra  Empúries, a  cuatro 
tiempos. Es más, no es una obra de música pura, no es  una  obra  poemática  que sigue 
un argumento. (Piera 2000: 55)
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  Amb això es demostra que l’Obra Empúries va ser el fruit  de molts anys 

d’investigació i de treball per part del compositor interessat en aquesta  cultura i en especial 

de la seva música.

  La Dansa en Cercle com les altres l’acompanya una referència de l’antiga  

Grècia: “Un infant polsava harmoniosament  la lira i els adolescents i les verges dansaven 

fent rotllana” (Homer, La Ilíada, XVIII).  En els altres casos aquesta referència és original 

de l’autor:        

veiem l’anotació de l’autor al peu de la partitura de l’arpa

  Veiem aquesta anotació de l’autor a la partitura fent uns glissandos d’arpa 

del compassos 1 al 40.

  Dansa en Cercle és una dansa  en forma de sardana però de moviment més 

moderat (tal i com  escriu Ruera a la partitura). Consta de la següent instrumentació: flauta 

I,  flauta II-flautí II, flauta III-flautí I,  oboè I i II, corn anglès, clarinet I i II,  clarinet baix, 

fagot  I i II, contrafagot, trompa I,II,III i IV,  trompeta I,II i III, trombó I,II i III, tuba, 

tamborí, bateria I i II, arpa, celesta  i glockenspiel, violí I (8) i II (7), viola (6), violoncel (5), 

contrabaix (4), tenora (2).

  En l’obra original l’encarregat  de fer sonar  la melodia  principal serà la  flauta I 

i l’oboè dels compassos 5 al 12 i aquesta melodia hi serà present també en el meu 

arranjament però en aquest  cas interpretat  pel so del meu tible i del saxo alto (en aquest 

tema vaig preferir  utilitzar tota l’estona el saxo alto i estic molt content de la sonoritat  que 

s’aconsegueix barrejant canya simple amb canya doble).
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        Primer tema de l’obra interpretada per flauta I i oboè I

  En el meu arranjament són el tible i el saxo els encarregats de tocar 
aquest primer tema

  Més endavant serà  el torn dels violins I i les violes els encarregats de 

desenvolupar la idea del primer tema, en el meu arranjament no hi haurà aquest  canvi de 

color ja que continuen portant la melodia el tible i la tenora. 

  Ruera deixa entreveure  la  dansa en forma de sardana lenta  després de la  

intervenció de la tenora en els compassos 91  a 119 i on el flautí imita el flabiol, el tamborí 

apareix a la partitura i la corda fa el típic baix rítmic de la sardana:

veiem la indicació del tamborí a la partitura
  

  Però el que jo he utilitzat  en el meu arranjament, és la  primera melodia que ja  

he comentat, i el que em va  semblar molt interessant va ser  el ritme que fan les cordes 

durant els primers compassos i que combinades entre elles, fan el que jo he agafat com a 

Leitmotiv i que utilitzo fins el compàs 39. 
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  Aquest  leitmotiv  va a  càrrec del piano reforçat pel baix i que em va donar  

aquest  Groove18 que vaig trobar tant interessant i que he utilitzat a l’hora  d’arranjar tota 

aquesta peça:

  En l’obra original aquest ritme corre a càrrec de violoncels i 
contrabaixos

  El que és totalment nou en el meu arranjament és la  melodia que fa  el saxo 

alto dels compassos 27  al 34  i que li dona encara un caràcter més Funky a l’arranjament. 

Aquest  és un moment del concert on es veu que el so del saxo alto barrejat amb el del tible 

conviuen tranquil·lament i es complementen a la perfecció.

        Aqui qui porta la melodia principal serà el saxo i que servirà com a sortida del solo del Tible

  Aquest  tema fa un canvi inesperat al compàs 39 introduït per un Slap19  de 

baix i que donarà inici al que serà  uns instants de caos i d’incertesa. Aquest moment és just 

quan l’arbre se n’adona que no es pot apropar  a  la fada del bosc ja  que està arrelat  a terra  i 

es desespera en no poder apropar-se a la seva estimada (v. Annex B:66).
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18 Patró rítmic reiteratiu que s’utilitza principalment en el swing

19 La tècnica de l’slap està associat majoritàriament a l’estil funk en el baix i al rockabilly en el contrabaix i 
consisteix en percutir les cordes de l’ instrument contra el màstil creant un efecte molt de percussió. Aquesta 
tècnica va sorgir cap els anys 20 i neix del baixista nord-americà Larry Graham, segons ell, la tècnica va ser el  
resultat de voler imitar el so de la bateria amb l’ instrument per a no perdre els accents que donava la caixa i 
el hit hat quan no podia disposar d’ ella.



El baix entra de forma sobtada en el compàs 39 i tocant amb Slap

  En aquesta  última part de l’arranjament he volgut  jugar sobretot amb dos 

elements que utilitza  Ruera en l’inici d’aquest primer temps.  Un, és el caràcter cromàtic de 

l’obra i una escala  ascendent que utilitza  executada per les flautes i el corn  anglès. Ell ho 

utilitza a ritme de semicorxeres com podem veure a continuació, en canvi, jo he volgut que 

aquest ritme pogués encaixar amb el baix jugant amb el ritme de treset i 4 corxeres:

    En l’original aquest ritme és a semicorxeres

El baix a ritme de tressets i corxeres

  El piano i el Baix  agafen aquest ritme percutiu (recordem  que el baix  està  

tocant amb Slap) mentre que la  tenora, repeteix el mateix motiu  cromàtic una i una altra 

vegada. Per sobre hi haurà el tible amb una melodia un xic intrigant. 

  La frase final del tema serà una pujada ascendent tocada a unissò per  part  de 

tots els instruments.
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 La bateria:

  En aquest  tema volia una bateria  amb un ritme força marcat i que aguantés 

aquest  ritme fins a  l’inici del compàs 39 amb un cop fort, sec i constant de caixa per a 

donar encara més contundència al ritme constant baix i piano.

  En canvi a partir  del compàs 39  i amb l’entrada de l’Slap del baix  busquem 

una bateria caòtica reforçant  el caràcter d’aquesta  part gairebé apropant-nos al Free Jazz 
20  perdent els temps forts i tota guia  melòdica per  a que ens doni una sensació de 

desesperació.
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20 Estil de jazz que es caracteritza per no tenir una construcció ritmico-melòdica tant estructurada com en el 
jazz. Aquest estil apareix a posteriori al jazz.



- Glossa de l’antic ball de donzelles de Granollers21

 Aquest és un dels dos encàrrecs que li vaig fer al compositor i amic Joan Vidal 

juntament amb Barcelona - La Muntanya.

 La Glossa de l’antic ball de donzelles de Granollers és una obra premiada en el 

Concurs Internacional de música per a Cobla  de la Caixa Postal d’Estalvis en homenatge a 

Pau Casals en l’any 1976.

El  Ball  de les  donzelles de Granollers”  arrenca  d’una antiga tradició granollerina 
iniciada l’any 1547 amb la constitució d’una confraria destinada a auxiliar amb robes  i 
mobiliari  les  “donzelles a  maridar”, del  braç dels llurs nuvis, després de la  cerimònia 
religiosa, acompanyades d’un seguici  infantívol i  de les  autoritats municipals 
s’adreçaven, en cerimoniosa processó a la  Plaça  Major  on es  dansaven uns ballets, la 
música dels  quals era interpretada per “Ministrers”, músics municipals. En dissoldre’s 
la  confraria  restà només la  festa popular, que, traslladada al  dimarts de carnaval, 
esdevingué una festa de la  quitxalla, però que perdurà  amb el  nom de “El  Ball  de les 
donzelles” fins el 1936.
No hi ha  cap testimoni de quina música s’interpretava en els  orígens d’aquesta 
tradició, però des de fa  un parell  de segles  hi  han sonat les  melodies que l’autor ha 
recollit  en aquesta  glossa i  que responen als diferents moments de l’antiga dansa: 
Marxa processional, Ballet primer, Ballet segon i retorn.
L’autor de la present glossa  ha procurat aproximar-se a  l’harmonització tradicional  per 
a després fer-ho més lliurament en els desenrotllaments, tenint en  compte les 
possibilitats tècniques de les cobles dels temps presents.
Fidels al  seu orígen, aquesta glossa  pot ésser adaptada a la  coreografia. L’autor ha 
procurat que aquesta  obra  tant en harmonia  com  en orquestració s’adapti  el  més 
possible al caràcter antic de la mateixa. (v. Annex C:68)

 Amb aquest escrit  ja  veiem que la Glossa tenia una  funció molt clara i que té quatre 

parts molt ben marcades: Marxa processional, Ballet primer, Ballet segon i Retorn.

 En Joan a aquesta obra li ha  donat un aire totalment  “jazzístic” i en el seu 

arranjament s’identifiquen sense cap dificultat aquestes 4  parts i també les ha introduït en 

el seu ordre original.
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 La marxa processional en  l’arranjament està tractat amb un compàs de 3/4 i amb 

una rítmica molt  marcada  a càrrec del baix. La melodia principal tot  i que es pot reconèixer 

si la comparem amb la  original, hi ha  un canvi rítmic i en aquest sentit destaca  sobretot del 

compàs 21  al 27  on a part de jugar amb diferents rítmiques passa del 3/4 a un 7/8 i a  un 

3/8 fent aquests compassos d’allò més interessant contrapuntísticament parlant:

Veiem com en el compàs 21 tible i tenora juguen rítmicament i els 
canvis de compàs són freqüents en aquest fragment

 L’arranjament es queda amb un compàs de 3/8 a partir del compàs 45 on hi ha un 

pont que ens durà cap al Ballet primer on podrem  identificar claríssimament la  melodia 

originalment tocada pel tible:

Aqui veiem que tant en l’original com en l’arranjament l’encarregat 
de tocar el solo és el tible

54



 A l’inici del compàs 69 hi ha una frase repetida tres vegades per tres instruments 

diferents (piano, tenora  i tible),  en forma de cànon i que s’utilitzarà de pont  per  a  que en el 

compàs 81  que aparegui el Ballet segon amb la melodia  perfectament cantada pel piano 

fins el compàs 98 que es barrejarà amb la melodia del ballet primer:

Aquí es veu molt clar com la melodia del ballet primer i la del ballet 
segon es barregen perfectament

 En finalitzar aquesta part l’arranjament torna a l’inici del tema per acabar  amb la 

coda final amb una frase solemne  abans de tornar a agafar el tempo primo de la 

introducció i acabar desapareixent.

 La bateria:

  La bateria en aquest tema està condicionada per  l’estructura  del mateix  i 

també com  la melodia tindrà quatre parts força diferenciades tot i que la  que ho serà més 

és quan apareixen barrejats el  primer  amb el segon ballet ja  que acompanyarà amb a ritme 

de tanguillo22. Això ho podem veure a partir  del compàs 45 i fins al compàs 117, fent 

aquests compassos els més intensos rítmicament parlant.
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22 Ritme molt utilitzat en el flamenc i que es caracteritza per barrejar un ritme de 6/8 sobre un altre de 2/4.



- Tríptic Laietà III. Barcelona - La Muntanya23

 El Tríptic Laietà  és un conjunt de tres sardanes i Barcelona - La Muntanya és la 

tercera i la que he arranjat. Aquesta obra està  premiada amb el “Premi de la crítica” en “La 

Sardana de l’any” del 1972. Les altres dues porten el nom  de Barcelona- La Ciutat i 

Barcelona - El port.

 Apareix un escrit en el manuscrit  on es pot llegir  de puny  i lletra  de l’autor:  “Aquest 

material complet del “Tríptic Laietà” l’autor l’ofrena a l’excel·lent cobla Ciutat  de 

Barcelona” (v. Annex D ).

 Segons Jordi Masó, que ha adaptat  obres de Ruera per  a tocar a piano solo: “  aquest 

conjunt de tres sardanes escrites  pot ser considerat com la principal aportació de Josep 

maria Ruera a aquesta dansa”   i  es que aquest conjunt de tres sardanes va guanyar el 

premi “Ciutat de Barcelona”  l’any  1970 en la categoria  de música per  a cobla  apart del 

premi de la “crítica” que he comentat anteriorment.

 Són tres sardanes d’una  riquesa harmònica i densitat contrapuntística excepcional, 

que recorden a composicions de grans compositors com podrien ser Juli Garreta o Enric 

Morera als quals Ruera admirava i són a l’hora un reflex musical de la ciutat  de 

Barcelona ,cada sardana del Tríptic presenta alguns elements descriptius: l’evocació dels 

clàxons i del brogit del trànsit a Barcelona-La ciutat, les sirenes dels vaixells a  Barcelona -

el Port i les ressonàncies dels ecos a Barcelona - La Muntanya. Però el que més destaca de 

l’obra és que cada sardana es basa en un motiu  molt simple a partir del qual el compositor 

n’extreu els diferents temes.

 El motiu bàsic de Barcelona - La Muntanya seran les notes (re-sol-fa-sol) amb un 

solo on el tible és l’encarregat des del compàs 3.  També destaca dels curts les contres 

utilitzades a  sobre de la melodia  principal de trompetes, trombó,  fiscorns i contrabaix  del 

compàs 26 al 29
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Trompetes, trombó, fiscorns i Contrabaix a contres enfront la 
melodia

 En el inici, els llargs destaquen per  un enèrgic cant de les tenores que a poc a poc 

s’anirà desenvolupant en forma de diàleg i repetint el motiu  per  part de trompetes i tibles 

respectivament fins arribar a un fort crescendo per part de les canyes resolent amb un solo 

força llarg de tenora i cap al final de l’obra, Ruera barreja els motius inicials de la sardana 

fins a arribar a un forte amb el motiu principal.

 En l’arranjament aquest  tema està tractat  com  un estàndard de jazz escrit a 3/4 

cosa que l’original està a 2/4  i on  apareix  la melodia principal del tema però tractada 

rítmicament de forma molt diferent no només pel fet del canvi de compàs sinó pel valor 

utilitzat en la melodia:

Aqui veiem la diferència en el tractament rítmic entre l’obra original 
i l’arranjament
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  Quan faig referència  que en l’arranjament se li ha fet un tractament  

d’estàndard de jazz ho dic tant en el tractament melòdic (melodia simple sense tractament 

contrapuntístic) com  amb la  forma d’interpretar-la ja  que en aquest  tema la roda de solos 

estarà oberta per a tots els instruments i en acabar tornarem a agafar la melodia principal i  

l’acabarem, igual que faríem amb l’estructura d’un estàndard.

 Una altra peculiaritat  del tema serà la coda final on hi ha una frase molt marcada 

rítmicament que acabaran tocant tenora i tible

Coda final per a acabar el tema

 La Bateria:

  En Joan va escriure a  la  partitura de bateria una indicació que deia “Elvin 

Jones strong feel”  i l’Oriol, ja sabia com ho havia de tocar.

  Elvin jones va ser  un dels bateries més importants de l’època post-bob24 i va  

ser membre del quartet de John Coltraine i com ha passat en moltes ocasions en el món de 

la música  i en especial del Jazz la seva  manera  de tocar  ha deixat petjada i una  és aquesta 

manera tant rítmica de tocar. Així trobem  que un “Elvin Jones strong feel”   és la  manera de 

tocar un patró de 3/4 swing amb molta intensitat i densitat en les seves variacions.
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- Juganera25

 Juganera és una sardana escrita  per  Josep Maria Ruera l’any  1931  i guanyadora del 

primer  accèssit al premi ofert pel Sr. Governador Civil de la província de Girona en el Vè 

Certamen de sardanes de la ciutat de Banyoles i constituït pel següent jurat: Cassià 

Casademont, Francesc Pujol i Eduard Toldrà. Porta com a lema Alosa a la portada.

 El significat d’Alosa segons el diccionari de la llengua catalana es:

  1 Moixó de camp de la família dels alàudids (Alauda arvensis), de color 

  terrós, amb el dessota clar, i de llarga cua, que emet un cant agut i musical 

  sostingut llargament. 

 Així trobem  que el Leitmotiv  d’aquesta sardana és aquest ocell característic pel seu 

cant agut i musical.

 En l’arranjament es pot reconèixer la melodia principal dels curts però ja  en  els 

llargs les melodies que hi apareixen són de composició pròpia.

 En els curts he utilitzat la melodia gairebé sense cap variació de l’original però el tret 

característic d’aquest tema serà el canvi d’instrumentació ja que jo serà la  única on toqui el 

saxo tenor.

Melodia principal en aquest cas interpretada pel saxo tenor

 Amb el que si que he jugat  és en l’acompanyament tant de baix elèctric com de la 

bateria ja  que he utilitzat l’acompanyament dels fiscorns en l’obra original com un 

walking26 amb el baix. 
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25 v. Annex E pàg: 98

26 El walking és l’acompanyament rítmic utilitzat pel baix quan acompanya a la bateria a ritme de swing i que 
es caracteritza per un ritme fort i continuat generalment a corxeres i força ràpid



 Quan toquem un tema swing aquest  ritme del baix  no apareix fins que s’hagi 

presentat el tema però en el meu arranjament l’he volgut utilitzar des del principi:

Walking de Baix 

 I per  trencar  aquest ritme continuat del baix que ens fa aquest  walking tant 

característic i jugant amb la  melodia principal al compàs 12  i 13 hi ha  unes contres que 

aniràn a unisó entre piano i baix per a tornar amb el walking.

 El perill que hi ha quan s’utilitza aquest walking i el swing a la  bateria  és la de no 

swingar  la  melodia  principal sinó es vol, i aquest és un  fet que en els primers assajos volia 

tenir  molta cura ja que la  gràcia de l’arranjament, així l’he pensat, serà  poder tocar la 

melodia  sense gens de swing, per poder tenir  les dues formes d’interpretació sonant al 

mateix instant (una interpretada amb swing i l’altre no).

 En canvi els llargs d’aquest tema no tenen res a veure amb els curts,  ni de melodia  ni 

de caràcter, i aquest  és un fet que va estretament lligat amb el guió de l’espectacle. Tota 

aquesta part és quan l’arbre ja vell es mor i de la seva  fusta en surt el tible, que 

acompanyarà amb la seva música a la fada.

 El tema, té una part central que està en els llargs on la  intensitat baixarà i la melodia 

principal està dotada  d’una gran malenconia  interpretada per  el saxo i que veurà el seu 

moment  àlgid del compàs 66 fins al final del solo. Aquesta  melodia  és la  que he pensat  per 

representar que l’arbre s’ha fet vell i s’està morint degut al pas del temps.

Melodia principal a Juganera en aquesta part
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 La part rítmica de piano i baix també serà molt característica i per aquest motiu l’he 

volgut dotar d’un gran pes rítmic utilitzant figures curtes i molt  repetitives que apareixen 

durant força compassos sense alterar-se ni modificar-se. Volia causar un efecte de 

melangia i de monotonia:

melangia en l’acompanyament de piano

 Però el tema s’acaba amb una corranda a 6/8  i ben festiva introduïda per  tenora i 

baix per  a  celebrar  que l’arbre ha aconseguit el seu objectiu  i que en forma de tible ha 

superat tots els entrebancs i ha assolit el seu objectiu,  ara en forma de tible, de poder estar 

al costat de la fada.

 En aquesta  corranda he utilitzat l’escala de pentatònica i com  que tot ha començat 

amb una sardana original de Josep Maria Ruera m’he permès la llibertat de fer  un gag 

musical i acabarem el tema amb un cop final típic de sardana i ben tirat enrere.

El tema acabarà amb cop final de sardana
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Altres disciplines:

 L’altre punt  important i característic que té el concert,  és que la música que hi 

sonarà no ha estat pensada només per  a  ser  escoltada. En aquest cas, el concert  serà  una 

barreja de diferents disciplines artístiques: música, teatre i dansa.  És a dir, la música 

d’aquest concert, és la banda sonora d’un poema musical.  

  

 Artísticament he crescut en una companyia de teatre itinerant de la Garriga  que són 

la companyia Artristras, col·laborant en els seus diferents espectacles i fins i tot  posant la 

música  a  un  d’ells, el Pandora, i vaig pensar amb la seva col·laboració dins del meu 

projecte final tot  i que no vam assolir  el que pretenia  en un futur aquest pot  ser  un projecte 

comú.

 En aquest concert només veurem  part  del que tenia  pensat però en un futur 

m’agradaria incloure en l’espectacle (ja  que l’he concebut amb aquesta  finalitat) dos actors 

que aniran representant al llarg  de les cançons tota  la història  d’amor entre l’arbre i la 

fada.

 D’aquesta  manera es pot fer una  barreja de disciplines i jugar amb tots aquests 

elements. Novament introduiré el tible en un format el qual no s’hi troba habitualment i  

acompanyant altres disciplines.
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CONCLUSIÓ FINAL

 

  El resultat final d’aquest projecte es farà  palès en el concert, en la  

interpretació dels arranjaments sobre les obres de Ruera, però ja es poden treure força 

conclusions de tot el que he pogut treballar fins el moment.

  El fet  d’ocupar-me dels arranjaments em va fer pensar  en com  afectaria el 

canvi d’instrumentació a la sonoritat dels temes. La majoria  de les obres que he arranjat 

estàn pensades per tocar amb una formació de cobla i jo no utilitzo aquesta  formació. El 

que he buscat doncs, és poder treure de context aquestes obres i buscar-li una nova 

sonoritat, un nou segell que em  deixés mostrar  aquestes músiques tal com jo me les he 

imaginat i la conclusió que puc treure és que, efectivament, les obres s’han adaptat segons 

els meus objectius inicials. El fet d’agafar una obra, utilitzar  un  Leitmotiv, i a partir 

d’aquest poder  jugar, et permet  crear de nou i oferir  una nova  proposta  a l’oient. L’oient 

escoltarà en les obres part de Ruera i part de Roger.

  Hi ha obres que sí que conserven la sonoritat original,  les que he anomenat  

com  a Arranjaments mostrant Ruera a l’inici de l’obra,  almenys en els seus primers 

compassos, però n’hi ha  d’altres (la majoria) que no.  Aquest també és un fet totalment 

buscat ja que d’aquesta manera es pot veure in situ la transformació que han rebut.

  El fet d’utilitzar aquesta formació i incloure el tible no ens ha suposat cap 

mena de problema al grup, primer  perque jo estava molt convençut de fer-ho i per part 

dels altres components l’acceptació ha estat més que favorable.  La sonoritat del tible amb 

piano, baix i bateria fa que aquest s’integri sense cap mena de problema i si a  més a més 

està acompanyat de tenora o de saxo alto, gairebé ens podem oblidar que estem utilitzant 

aquest instrument. 

  Una cosa amb la que he tingut molta cura a  l’hora de fer  els arranjaments, a  

part de tractar  tant tenora  i tible dins de la seva tessitura, ha estat la  combinació que podia 

utilitzar. Hi ha  molts moments que el tible està acompanyat pel saxo i això està totalment 

pensat perque la sonoritat d’aquest, li dona un coixí que farà que la sonoritat  del tible no 

sigui tant agressiva. De la mateixa manera que quan jo no toco el tible i agafo el clarinet  o 

el saxo, l’altre component del grup toca sempre la tenora. D’aquesta manera he volgut 
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combinar doble canya (tible o tenora) amb canya simple (saxo o clarinet) i en aquests 

moments la sonoritat del grup ja canvia i la fa més dòcil. El que també he potenciat és quan 

toquen tible i tenora junts però amb aquesta sonoritat ja hi estem més acostumats.

  Hi ha  components del grup que mai havíen sentit  el so d’un tible i en el 

primer  assaig  els hi va  xocar  però es van adaptar  molt bé i fins i tot m’animaven a 

experimentar  amb una tessitura  més alta  a  l’hora de fer els solos. El fet  d’introduir  els solos 

en el meu concert també ha estat una decisió totalment  pensada ja  que els instrumentistes 

de tible no estan avesats a  la improvisació però amb aquest  instrument es pot solejar 

tranquilament i és el que mostraré.

  Però tot no ha estat  flors i violes ja que quan he volgut tocar tot el repertori 

sencer, de dalt a baix me n’he adonat que em feien falta alguns moments més de descans 

per  tal de poder  aguantar tot el concert.  He jugat  molt amb les introduccions dels temes ja 

que em  permetrà descansar  alguna estona i fins i tot  li he hagut  de passar alguns 

compassos de melodia a la tenora en algun tema per  a  poder  descansar, com és en el cas de 

Pensament on la tenora tindrà 4 compassos de melodia que inicialment les tenia el tible.

  Les possibilitats del tible dins d’aquests formacions crec que és il·limitada ja  

que és un instrument que s’adapta perfectament  i que té moltíssimes possibilitats. Un 

exemple és amb La Glossa de l’antic ball de donzelles  de Granollers, arranjat  per en Joan 

Vidal, i que  fa que el tible estigui portant la melodia d’un  tema “jazzero” i està rebent el 

mateix tractament que li podria haver  donat a una trompeta. En aquest tema, per exemple, 

els problemes que hem  tingut a l’hora de muntar-lo ha estat més per  la seva complexitat 

rítmica que per  la  instrumentació i aquest ha estat un fet que encara m’ha convençut més 

que el tible es pot adaptar perfectament a aquest tipus de repertori.

  Només em  queda esperar per  saber quina és la reacció de l’oient que coneix  

l’obra de Ruera i que vindrà al concert, com  deia  a  l’inici, només d’aquesta  manera sabré 

del tot cert si totes aquestes conclusions que jo crec són compartides.
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Annex A: Fotocòpia de la portada de la sardana Esplai 

Aquesta anotació al manuscrit ens demostra el caràcter de l’autor que després de 
guanyar fins i tot un premi amb l’obra escriu un “No M’agrada”
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Annex B: Text de Meritxell Cucurella

ESCRIT EL TIBLE ECLÈCTIC 

Un projecte de Roger Cucurella Amb text de Meritxell Cucurella-Jorba
Maig de 2014

PENSANT EN TU

Hi havia una vegada una fada.  Una  fada bona i bella que sembrava camps i n’esperava  les 
crescudes alhora que admirava arbres i boscos. 
I vet aquí que en un d’aquests boscos i havia un ginjoler  que sempre se la mirava... 
Contemplava el seu aire suau, la seva exquisida bondat i la seva exuberant bellesa.

FLORS

I de tant contemplar la  fada, el ginjoler  se’n va  ben enamorar! I quan ja estava decidit a  fer 
saber  a  la fada els seus sentiments envers ella, es va adonar que això era impossible,  que no 
hi havia manera... 
I és que com ho pot fer un arbre ben arrelat això d’acostar-se a una fada tan etèria...!? 

DANSA EN CERCLE

Van passar els anys. Van passar unes quantes florides i unes quantes nevades. Unes 
quantes bones branques ben crescudes i també alguna arrencada brutal, d’aquelles que són 
inesperadament doloroses...! Però a les verdes i a les madures el seu  interior va anar 
creixent  i es va anar  acostant a la llum  del sol, que és la  que mana i la que guia quan hem 
decidit obviar qualsevol altra moneda que no sigui la llibertat de créixer i de crear  en 
llibertat! 
I si fa sol un dia, l’altre potser nevarà. Però hi ha qui seguirà sempre la  drecera triada, la 
que fa defugir  el camí de les multituds que no miren on van. És el camí dels qui sempre 
escolten el seu cor...

MEDITACIÓ

I què canta el cor  quan canta  tan fort? El cor canta una cançó d’amor  i plenitud, plena de 
força i d’energia, per tirar sempre endavant, sempre amunt i ben amunt!

JUGANT AMB L’ÀVIA

I encara que els ginjolers somniïn amb fades i els músics amb una gran cobla  interpretant 
el somni del ginjoler que somniava amb fades, tot ha de seguir amunt i ben amunt!

GLOSSA DE L’ANTIC BALL DE DONZELLES DE GRANOLLERS

Perquè el desig de creació és ascendent. I puja i puja i pujaaa... i no té aturador!
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LA MUNTANYA

Però el somni del ginjoler va quedar en només un somni... 

JUGANERA

Potser perquè el ginjoler, desanimat (i això sí que es contradir  la  cosa popular, eh!)... 
Dèiem que el ginjoler  no va acabar de lluitar prou  per  la seva quimera tanmateix  possible. 
Ai, ai, ai...! Això sí que mai! 
Però va com va. Van passar les darreres florides i les darreres nevades i el ginjoler,  de tant 
vell,  es va  morir.  La fada, però,  que va viure i veure de ben a prop aquest  final, va prendre 
un tros de fusta del vell ginjoler ja traspassat i es va fer fer un tible. 
I el so del tible fou tot felicitat! 
Qui sap si potser el tible li deia amb sons el que el ginjoler  que la va estimar  no va ser capaç 
de dir-li en vida d’arbre... 
Ai, ai, ai, el joc de la vida! Ai, ai, ai, el joc de la mort!

I aquí s’acaba aquesta història de fades i ginjolers, de florides i nevades, de tibles i silencis. 
Que la  llibertat de ser lliures us acompanyi sempre, pels sons dels sons dels sons...  i fins a 
l’infinit, que és sempre un misteri. 

CONTE DE FADES
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Annex C: Manuscrit de la Glossa de l’antic ball de les donzelles de 
Granollers
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Annex D: Manuscrit Tríptic Laietà
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Annex E: Partitures dels meus arranjaments
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