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1. Introducció 

 Aquest projecte té els seus inicis coincidint amb la meva entrada a l’Escola 

Superior de Música de Catalunya, més concretament en les proves d’accés. Com a 

proposta del meu professor de gralla, Daniel Carbonell, una de les peces que vaig 

interpretar a les proves va ser “Deriva Errant”, possiblement l’única obra 

contemporània escrita de manera íntegra per a gralla solista i timbal. Aquesta obra va 

ser el meu primer contacte amb la música contemporània, obrint-me així una nova porta 

en les meves interpretacions. 

 Amb anterioritat, s’havien tingut algunes experiències esporàdiques amb la 

gralla i la música contemporània. L’escassetat de compositors interessats en escriure 

noves obres per a gralla n’ha estat, possiblement, una des les causes. 

 A partir de la meva primera experiència, juntament amb en Pere Olivé, 

percussionista, va sorgir la idea d’aprofundir  i endinsar-nos en la música 

contemporània pensada pels nostres instruments. Crear nou repertori pensat per a la 

formació, duet de gralla i percussió, per enriquir-nos com a músics i també per mostrar 

que els instruments tradicionals poden arribar a un bon nivell interpretatiu en un 

llenguatge diferent al seu. 

 Durant els meus estudis de gralla he anat aprenent els recursos tècnics i 

interpretatius que el repertori m’anava exigint. Sovint la imaginació i la creativitat han 

ajudat a trobar solucions a algunes dificultats, però es trobava a faltar un punt de 

consulta on poder introduir-se a noves tècniques. 

 En aquest projecte miro de resoldre aquesta necessitat fent una descripció de la 

tècnica que s’usa per a la interpretació de la gralla. Una visió general que engloba des 

de la tècnica més bàsica fins a les últimes deduccions on hem arribat gràcies a les noves 

exigències interpretatives. Per tant, és un punt de trobada per a qualsevol que es vulgui 

fer una idea de la tècnica necessària per tocar la gralla, intèrprets novells que pretenguin 

adquirir nous conceptes i també intèrprets de nivell que necessitin polir algun detall 

tècnic més específic. Així també com per als professors que necessitin algun suport 

escrit. 

 La part escrita combina informació bàsica i tècnica, ja que cal tenir alguns 

conceptes clars per partir d’una bona base i també conceptes més específics que ens 
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ajudaran a millorar les interpretacions. Tot el conjunt d’informació ens pot ajudar a 

interpretar un repertori contemporani exigent amb bones condicions.   

 El projecte finalitza un cicle en els estudis superiors de gralla, mostrant els 

coneixements que he adquirit sobretot en els últims quatre anys a l’Escola Superior de 

Música de Catalunya. D’aquesta manera hem creat un nou repertori contemporani per a 

gralla i percussió que ha estat enregistrat en el disc Deriva Errant. vol.1 i que ha estat el 

desencadenant de tot el meu projecte final, tant el concert com el treball escrit. 
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2. Tècniques d’interpretació per a la gralla 

2.1. Conceptes generals         

 A continuació es descriuen algunes tècniques bàsiques per a la interpretació de 

la gralla. Tot el repertori en general, però sobretot el contemporani que es tracta en 

aquest projecte, té una exigència física molt important i, per tant, és imprescindible tenir 

un bon control de la base per no cansar-se tant i disposar en tot moment del físic 

necessari. 

 

2.1.1. Morfologia de l’instrument 

 La gralla és el nom genèric de l’instrument, que està format per tres parts: l’inxa, 

el tudell i el cos. 

 En el repertori contemporani, que normalment avarca tot l’espectre de 

dinàmiques i tessitura, cal tenir en compte quines condicions han de tenir les diferents 

parts de l’instrument.  

 L’inxa cal que ens ajudi a realitzar dinàmiques, aguts, efectes sonors, etc. I 

també que ens proporcioni un timbre agradable. Per a poder realitzar dinàmiques molt 

fluixes cal que la punta sigui molt flexible i no massa gruixuda. Per a fer les notes més 

agudes cal que l’inxa no sigui molt tova, ja que sinó s’ofega quan hi donem massa aire. 

S’ha de tenir en compte que les inxes són un aspecte molt personal. En 

conseqüència hi ha una certa varietat en el mercat. Com a opció personal he intentat 

pensar una inxa que em permeti tocar un repertori exigent i, per tant, he hagut de 

modificar l’interior de l’inxa que feia servir habitualment. Gràcies al constructor Xavier 

Qué, he pogut tenir una inxa flexible, però amb una certa rigidesa. Algunes vegades se 

solia deixar un nervi (part més gruixuda i rígida) al centre de la canya, però després de 

fer provatures he desplaçat i dividit aquest nervi cap als laterals interiors de l’inxa, 

aconseguint així una major rigidesa a la 

part mitja que m’ajuda a fer els aguts, 

en canvi em permet tenir la punta 

flexible i tova per a realitzar les 

dinàmiques.  
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El tudell no afecta tant com l’inxa, però també és un element important. Per 

interpretar aquest tipus de repertori, un tudell amb les mides 44,7mm de llarg, 4,5mm de 

diàmetre interior superior i 11,6mm de diàmetre interior final, del constructor Xavier 

Orriols, em permet mantenir un bon timbre mentre executo dinàmiques o tessitures 

extremes. Així mateix, també permet una bona afinació de les octaves i els cromatismes 

de la mà esquerra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, el cos. Per aquest projecte faig servir un cos del constructor Pau Orriols 

afinada en Si, de l’any 2003. Crec que les gralles en Si són les que estan més ben 

compensades d’afinació i de timbre. És la gralla per a la qual es va pensar l’obra 

“Deriva Errant”, escrita per gralla en Si i timbal de Sitges. 

Una de les particularitats dels cossos de gralla és que són cònics. Aquest fet 

permet una major sonoritat molt particular gràcies a un timbre amb molts harmònics.  

 

2.1.2. Posició bàsica de l’embocadura 

En primer lloc, comentar que partirem d’una posició força centrada en l’inxa. 

Hem de tenir-la perpendicular als llavis i entrar-la aproximadament una mica més de la 

meitat dins de la boca, ni massa endins ni massa enfora.  

 Si parlem de l’embocadura, hi ha moltes maneres diferents d’embocar una inxa, 

però la més comú i efectiva consisteix en situar la part més gruixuda dels llavis entre la 

canya i les dents. És molt important remarcar que no hem de pressionar l’inxa amb les 

Fig.  2 Gralla en Si (Pau Orriols) i el tudell (Xavier Orriols) 
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dents. Aquí és quan actuen les comissures dels llavis (els músculs que estan situats on 

s’ajunten el llavi superior amb l’inferior). Les comissures no tenen gaire força per poder 

pressionar l’inxa però, en canvi, sí que tenen força suficient per ajudar-nos a fer-ne una 

bona cobertura. Pensar a fer força cap al centre dels llavis ens ajudarà a que no s’escapi 

la pressió de l’aire i, a més, farà que no haguem de pressionar l’inxa amb les dents. 

 La pressió de l’aire és un element molt important. Cal tenir una bona pressió 

d’aire provinent del diafragma. No cal treure tot l’aire possible, però sí una bona pressió 

constant que ens permeti realitzar la freqüència adequada de la nota desitjada. 

     Quan parlem de la posició del coll i la llengua és bo tenir el coll ben obert ja que 

així fem molt poca obstrucció a l’aire que impulsa el diafragma. És la posició que 

adopta el coll quan pronunciem la lletra “o” fent una nota greu. Amb aquesta lletra, 

normalment, mantenim la llengua baixa i això també afecta a l’afinació. En canvi una 

posició menys recomanable és si toquem amb el coll més tancat i, per tant, fem que 

l’aire tingui més obstacles a superar. És la posició que adopta el coll que pronunciem la 

lletra “i” amb una nota aguda. Amb aquesta lletra mantenim, normalment, la llengua 

molt més a prop del paladar i per tant farà variar l’afinació. 

 Per últim, dir que la manera més habitual d’iniciar una nota és picant-la, que 

consisteix en posar la punta de la llengua tapant l’entrada d’aire, enviant pressió des del 

diafragma i quan aquest arriba a la boca treure la llengua, deixant passar així l’aire i 

provocant l’efecte venturi,  que és la base dels instruments de llengüeta, ja sigui simple 

o doble.   

 Un cop definida la posició inicial, hem de tenir en compte que la gralla és un 

instrument pensat principalment per tocar al carrer i, per tant, produeix una intensitat 

sonora bastant alta. Podem definir-ho en termes de dinàmiques clàssiques com a mf  

(mezzoforte) o f (forte).       

 

2.1.3. Posició de les mans i el cos 

 Donada la gran variabilitat dels contextos en la gralla tenim tres posicions 

d’interpretació diferents: asseguts, drets i caminant.  

 En totes elles les mans mantenen una mateixa posició. És una combinació entre 

tenir els dits actius, però relaxats. Es tracta d’imitar la posició dels dits quan deixem la 
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mà completament relaxada, adaptant els dits d’una manera natural per posar els tous 

dels dits sobre els forats de l’instrument. El dit polze, sobretot el de la mà dreta, és el 

que aguanta el major pes de l’instrument i, per tant, és important fer-ne un bon ús per no 

patir lesions o sobrecàrregues. 

 Col·locarem el dit polze de la mà dreta sota de l’índex o el mitger, depenent de 

la distribució del pes de l’instrument. Si ens fixem en l’última articulació del dit, la que 

es situa entre la falange discal i la proximal, hem de tenir en compte que no és bo 

doblegar el dit cap endarrere, ja que d’aquesta manera recolzem el pes de l’instrument 

sobre l’articulació, distribuint d’una manera poc equitativa el pes i forçant més del 

compte les altres articulacions.  

 Per tant, col·locarem l’articulació recta o lleugerament articulada cap a dins, 

repartint millor el pes de l’instrument. 

 En resum, hem de posar els dits lleugerament arquejats però sense tensar-los, de 

manera que puguem obtenir una bona agilitat sense interferències de tensió ni 

sobreesforços musculars o articulars. 

 

Asseguts 

 És una posició que cada vegada fem servir més, ja sigui per fer classes o per 

algun concert en grup. Aparentment és bastant estàtica, però amb una bona base i 

algunes opcions de moviment aconseguirem una correcta postura i un cansament 

mínim. 

 La primera premissa és saber on recolzem el nostre pes. Ho farem sobre els 

isquis que són la part final de l’os de la pelvis. Recolzant-nos sobre ells farem que la 

columna vertebral adopti una postura correcta, lleugerament arquejada a la zona lumbar. 

 

                                                    

    

 

  

 
Fig.  3 Representació gràfica dels isquis 
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No hem de posar l’esquena rígida, ja que estaríem forçant les articulacions entre 

vèrtebres. Podem pensar en una posició activa, però relaxada. Un cop tenim clar els 

punts de recolzament del nostre cos, ens podem fixar amb les extremitats. 

 Les cames són un punt d’estabilitat que ens permetran tenir un cert joc, però 

sempre mantenint com a base els isquis. Han d’estar relaxades, amb un angle aproximat 

de 90º als genolls i amb una separació entre ells natural, que no haguem de forçar, ni 

massa separades ni massa juntes. Les plantes dels peus han d’estar preferiblement tocant 

el terra, així ens assegurem que no hi hagi tensions no desitjades. 

 Els braços, és important mantenir-los relaxats, com si un fil estirés de cadascun 

dels colzes en diagonal cap al terra. Cal mantenir una bona relació tronc-braços, amb els 

últims lleugerament separats del tronc. En conseqüència, per poder tenir els braços ben 

relaxats, cal també que les espatlles, que ens connecten el tronc amb els braços, també 

estiguin relaxats, ja que sovint tenen tendència a contraure’s i aixecar-se una mica.     

 El cap i el coll tenen una importància doble, ja que tenen els seus propis músculs 

que els controlen, però també formen part del circuit d’aire que ens permet fer sonar 

l’instrument. Primer cal dir que quan comencem a tocar hem de pensar que els braços 

ens apropen l’instrument a la boca i no el contrari, que la boca va a buscar l’instrument. 

D’aquesta manera ajudarem a que el cap es mantingui en una posició correcte. Ens 

ajudarà a mantenir aquesta bona posició el fet d’imaginar-nos que hi ha un fil que ens 

estira el cap cap al sostre. El coll ha d’estar relaxat, permetent amb facilitat els 

moviments expressius que vulgui l’intèrpret. 

 

Drets 

 En aquesta posició prenen un paper molt important les cames, que passen a ser 

les parts que aguanten tot el pes del cos. A diferència d’asseguts, aquí hi ha dos 

articulacions que agafen molta més importància: els genolls i els turmells. Aquestes 

articulacions han d’estar lliures, els genolls lleugerament flexionats per permetre una 

major facilitat de moviments de tot el cos i els turmells igualment lliures per permetre 

un major equilibri. 
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Caminant 

 Aquesta acció és molt comú en els músics de carrer, que sovint fan cercaviles o 

processons de llarga durada.  

 Però primer de tot ens hem d’assegurar de saber tocar mentre caminem, ja que si 

suposem que només tenim l’experiència de tocar a classe sense caminar, ens pot suposar 

un canvi el fet de coordinar les dues accions. 

 El que és realment important en el fet de tocar mentre caminem és mantenir les 

articulacions relaxades i lleugerament flexionades, repartint així la descàrrega del pes 

sobre elles i creant un menor desgast i cansament. 

 En totes les situacions d’interpretació de l’instrument descrites anteriorment hi 

ha alguns moviments que poden ajudar a l’expressivitat i també al fet de poder variar la 

posició del cos per no cansar repetidament un determinat conjunt de músculs. 

 Tant el tronc quan estem asseguts, com tot el cos quan estem drets, ens permet 

molts moviments. La pelvis té bastant de joc, pot fer el moviment del sí i el no, fent el 

moviment oscil·lant endavant i endarrere, també es pot moure lateralment, etc. La 

columna vertebral ens permet un cert joc entre les vèrtebres per flexionar endavant, 

endarrere o, fins i tot, permetre’ns un moviment en espiral, fent rotar les vèrtebres. Els 

braços estan lliures per poder moure’s amunt i avall i variar la posició de les espatlles. 

El coll i el cap tenen també moltes possibilitats de moure’s cap a tots costats, girar, etc. 

 Tots aquests moviments ens poden servir com a recursos tant per a la 

expressivitat com per a distribuir de maneres diferents l’esforç a l’hora de tocar. Quan 

interpretem en grup, ens poden ajudar a fer indicacions com les entrades, la pulsació, el 

caràcter, etc. 

 

2.1.4. La respiració 

En la gralla i en la majoria d’instruments de vent es fa servir la respiració 

diafragmàtica. S’anomena així perquè el diafragma és un múscul que separa el sistema 

respiratori i el digestiu i, per tant, té un paper molt important en la respiració. Aquest 

múscul pressiona els pulmons per la base i ajuda a regular el flux d’aire que prové dels 

pulmons. 
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Per ajudar a controlar l’aire també hi actuen més músculs com tots els 

abdominals: els transversals, rectes abdominals i els oblics.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.5. Com fer una bona respiració diafragmàtica 

 Cal tenir en compte que, quan respirem, normalment no fem servir tota la 

capacitat pulmonar, ans el contrari, només fem una petita respiració per renovar l’aire i 

en aquest cas fem servir la part superior dels pulmons. 

 Quan fem exercici i el cos ens demana més oxigen, utilitzem la respiració 

clavicular, que consisteix en agafar força aire, però també a la part superior dels 

pulmons, elevant-se així la part superior de la caixa toràcica. Aproximadament es fa 

servir un terç de la capacitat pulmonar total. 

 En canvi, fem servir respiracions llargues i profundes quan dormim. El cos està 

relaxat i no necessita renovar l’aire tant sovint. En aquest cas la zona que es desplaça és 

la part abdominal, que ens indica que estem fent servir prop del total de la capacitat 

pulmonar.   

Aquest últim tipus de respiració és la diafragmàtica i que utilitzarem per tocar la 

majoria d’instruments de vent. Esquemàticament, primer es tracta d’agafar aire, envia-

te’l cap al fons dels pulmons. Anatòmicament el que passa és que el centre frènic (part 

central del diafragma) es contrau amb la intenció d’allisar-se, per tant, augmenta la 

Fig.  4 Representació gràfica del diafragma 
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pressió a la zona abdominal i fa que disminueixi a la zona toràcica, deixant més espai 

als pulmons. Aquesta menor pressió fa que els alvèols xuclin l’aire exterior per 

compensar aquesta descompensació de pressió. Això ens fa inspirar.                        

 

 

 

 

 

 

 

En aquest punt tenim la zona abdominal amb molta pressió i la zona toràcica 

també plena de pressió per l’aire que s’ha inspirat. Si relaxéssim el diafragma sortiria 

l’aire acumulat de cop, anivellant-se amb la pressió exterior. Però el que ens interessa és 

gestionar la pressió d’aire que hi ha als pulmons. Per tant el nostre primer regulador de 

l’aire serà el pas per la canya de l’instrument i després tots els músculs abdominals hi 

tenen molta importància. També podríem pensar que la musculatura pectoral ens podria 

ajudar en aquesta tasca, però hem de pensar que els pulmons estan envoltats per les 

costelles, que els proporcionen un embolcall que, tot i no ser totalment immòbil, té poca 

flexibilitat.  

Per tant, els músculs abdominals són els més idonis per ajudar el diafragma a 

empènyer els pulmons amunt. Ens hem d’imaginar que els pulmons són com un sac ple 

d’aire que està dins una caixa oberta per sota i amb un petit orifici a la part superior. Els 

abdominals pressionarien el diafragma que, al seu torn, comprimirien la bossa cap 

amunt i faria que l’aire sortís pel petit orifici de dalt. 

 

2.1.6. Com practicar la respiració diafragmàtica 

 Primer de tot s’ha de ser conscient del recorregut que fa el nostre aire i on 

l’allotgem. Ho podem fer posant una mà sobre els pulmons i una sobre la panxa, notant 

la diferència entre la respiració clavicular i la abdominal. Un cop tenim clar que podem 

Fig.  5 Representació gràfica del moviment del diafragma 
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enviar l’aire cap al fons dels pulmons, podem anar augmentant el flux d’aire fins a 

apropar-lo a la quantitat que farem servir per tocar.  

 També pot ser interessant veure on està el límit dels pulmons agafant el màxim 

d’aire fins a omplir-los totalment i treure’l tot fins a notar que no en queda gens. Sovint 

el cos ens avisa una mica abans d’arribar al límit per protecció, però si coneixem bé els 

nostres límits podem controlar els instints del cos i millorar la nostra amplitud de 

respiració. 

 Per últim, comentar que és igualment important ser conscients de la nostra 

laringe. És el conducte a través de qual passa l’aire en inspirar i expirar, per tant té una 

gran importància. Si tenim la laringe forçada o una mica tancada farà que l’aire, en 

entrar o sortir, trobi més obstrucció i, per tant, més dificultat per transitar. En canvi, si 

mantenim la laringe relaxada i oberta, permetrà un major flux d’aire amb més facilitat. 

Aquest canvi el podem notar si fem una nota aguda pronunciant “i” (laringe tensa) o 

fent una nota greu pronunciant la lletra “o” (laringe relaxada). 

 Si aconseguim coordinar d’una manera correcta tots els elements de la 

respiració, aconseguirem una pressió d’aire més controlada, estable i llarga, i també un 

so més timbrat, estable i segur.  
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2.2. Les articulacions 

2.2.1. Consideracions generals

 Les articulacions són elements d’expressió que permeten caracteritzar 

individualment les notes, però que també creen un caràcter propi en el conjunt de la 

interpretació. Ens permet marcat l’inici, el desenvolupament i la conclusió de les 

diferents notes. 

 La gralla, com la majoria d’instruments, ens permet una gran variabili

d’articulacions condicionades per l’atac, pel volum, la durada, etc.

 En la gralla les primeres referències escrites les trobem a finals del segle 

coincidint amb la primera època d’or de la gralla, en què tocaven amb gralles llargues 

que permetien guanyar tessitura per poder interpretar adaptacions d’altres àmbits i obres 

de compositors acostumats a escriure també per altres formacions.

 

 

2.2.2. Preparació de l’atac 

Primer de tot cal esmentar que hi ha dos processos previs a l’articulació, la 

manera de preparar l’atac: 

Atac directe: un cop hem feta la inspiració i tenim els pulmons plens de pressió 

se sincronitza l’enviament d’aire cap a l’inxa amb l’atac de la lleng

Fig.  6 Fragment de l'obra “Barro de Triana” (A

 

Consideracions generals 

Les articulacions són elements d’expressió que permeten caracteritzar 

individualment les notes, però que també creen un caràcter propi en el conjunt de la 

interpretació. Ens permet marcat l’inici, el desenvolupament i la conclusió de les 

La gralla, com la majoria d’instruments, ens permet una gran variabili

d’articulacions condicionades per l’atac, pel volum, la durada, etc. 

En la gralla les primeres referències escrites les trobem a finals del segle 

coincidint amb la primera època d’or de la gralla, en què tocaven amb gralles llargues 

permetien guanyar tessitura per poder interpretar adaptacions d’altres àmbits i obres 

de compositors acostumats a escriure també per altres formacions. 

Primer de tot cal esmentar que hi ha dos processos previs a l’articulació, la 

un cop hem feta la inspiració i tenim els pulmons plens de pressió 

se sincronitza l’enviament d’aire cap a l’inxa amb l’atac de la llengua. D’aquesta 

nt de l'obra “Barro de Triana” (Annex 1) 

Les articulacions són elements d’expressió que permeten caracteritzar 

individualment les notes, però que també creen un caràcter propi en el conjunt de la 

interpretació. Ens permet marcat l’inici, el desenvolupament i la conclusió de les 

La gralla, com la majoria d’instruments, ens permet una gran variabilitat 

En la gralla les primeres referències escrites les trobem a finals del segle XIX, 

coincidint amb la primera època d’or de la gralla, en què tocaven amb gralles llargues 

permetien guanyar tessitura per poder interpretar adaptacions d’altres àmbits i obres 

Primer de tot cal esmentar que hi ha dos processos previs a l’articulació, la 

un cop hem feta la inspiració i tenim els pulmons plens de pressió 

ua. D’aquesta 
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manera s’ha de ser molt precís perquè no es noti algun desajust de sincronització.  

Atac preparat: un com feta la inspiració s’envia la pressió de l’aire cap a la 

boca, però frenant el pas d’aire amb la llengua posada en l’inxa. Posteriorment, quan 

traiem la llengua, l’aire pot passar i fer sonar l’instrument. Aquest tipus de preparació 

permet escurçar el temps de reacció a la voluntat d’articular ja que la pressió ja es troba 

a la boca. Pot ser útil, entre altres ocasions, en la música de cambra on les indicacions i 

entrades són molt precises.  

Sovint aquest tipus de preparació es combina depenent de l’ocasió o fins i tot de 

manera involuntària.     

  

2.2.3. Atac de l’articulació 

L’atac és el procés que hem de realitzar perquè comenci a sonar una nota o per 

separar-ne dues de diferents. 

En general hi ha tres maneres de començar una nota, cada una amb diferents 

intensitats, però una mateixa intenció, marcar l’inici d’una nota, però marcant-ne més o 

menys intensitat o duresa.  

T: en quest tipus d’articulació començarem posant la punta de la llengua tapant 

l’obertura de l’inxa amb una certa pressió. Mitjançant el diafragma enviarem l’aire 

cap a la boca i, quan aquest no pugui passar perquè la llengua està obstruint-ne el seu 

pas, traurem la llengua, deixant que l’aire passi a través de la canya. D’aquest tipus 

d’atac en resulta una nota bastant marcada que ens permet separar les diferents notes 

d’una manera clara i ràpida. S’anomena T perquè la llengua realitza el mateix procés 

que quan pronunciem la lletra “t” seguida per qualsevol vocal, tot i que les més 

utilitzades són: “ta”, “ti” i “to”.   

D: aquest tipus d’articulació fa la mateixa funció que l’anterior però d’una manera més 

delicada. També es fa servir la llengua, però s’exerceix una pressió menor sobre 

l’inxa. Es comença una nota posant la llengua a l’obertura de l’inxa però amb poca 

pressió, generalment més per sota de l’inxa, a la pala inferior. Ens permet separar les 

diferents notes, però en resulta un atac més suau i menys definit. S’anomena D 

perquè la llengua realitza el mateix procés que quan pronunciem la “d” seguida per 

qualsevol vocal, tot i que les més utilitzades són: “da”, “di” i “do”.   
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M: en aquest tipus d’articulació no utilitzarem la llengua com a punt de partida sinó que 

el que farà de porta per la pressió de l’aire serà la pròpia canya, prement les dents 

sobre les pales de l’inxa fins al punt de tancar el pas d’aire. D’aquesta manera 

aconseguirem que l’aire no entri en l’inxa fins que no afluixem la pressió sobre ella. 

Aquest tipus d’articulació és una mica més dificultosa de fer i l’atac és poc clar. 

L’anomenem M perquè amb la mandíbula realitzem un moviment semblant a quan 

pronunciem la “m” seguida per qualsevol vocal, tot i que les més utilitzades són: 

“ma”, “mi” i “mo”.   

. 

2.2.4. Desenvolupament de l’articulació 

 Seguidament es descriuen les característiques del desenvolupament de 

l’articulació. Moltes són aportacions de la música clàssica, tot i que ja s’escrivien per a 

gralla des de finals del segle XIX. 

 

Picat: aquest tipus d’articulació és molt emprada. Es tracta d’emetre 

un so més curt que la durada que indica la nota, aproximadament la 

meitat, 50%, sense variar la intensitat. S’ha d’obrir i tancar l’obertura 

de l’inxa d’una manera més ràpida del normal, mantenint l’afinació i 

sense fer canvis en la intensitat.  

Picat llarg: té la mateixa intenció que el picat, però sense retallar 

tant la nota. Aquesta articulació pot aparèixer en les notes de 

qualsevol valor, reduint la seva duració real aproximadament al 

75%.  

Estacat/Lacrima : té una funció semblant al picat, però amb una 

durada molt més curta, aproximadament el 25% de la durada real. 

Accent: en aquesta articulació la nota comença amb una gran 

intensitat per després anar disminuint-la progressivament al llarg de 

la seva durada, tal com indica el seu símbol. Per a realitzar-lo cal fer 

un atac amb la llengua més agressiu del normal que, en 

conseqüència, provocarà una entrada d’aire més gran i per tant farà 

pujar l’afinació. Ho corregirem augmentant la cavitat bucal 
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compensant així la desafinació. Progressivament anirem tancant la 

boca mentre la pressió d’aire disminueix. Finalment s’intenta 

disminuir el volum per crear un major efecte de decreixent. 

Accent curt: té la mateixa funció que l’accent, però amb una 

progressió més ràpida, escurçant així la durada de la nota a la meitat 

i fent el mateix efecte més ràpid. Per tant, cal fer un atac agressiu 

amb la llengua mentre fem espai dins la boca per compensar el canvi 

d’afinació i, posteriorment, amb rapidesa, cal tornar a recuperar la 

posició inicial. 

Accent llarg: a diferència de l’anterior, aquest també comença amb 

una gran intensitat, però retarda la baixada d’intensitat a la part final 

de la nota sense allargar-ne el valor.  

Tenuto: aquesta articulació consisteix en remarcar que s’ha de fer 

tota la durada del ritme marcat, sense retallar-la o allargar-la i amb 

un atac normal, ni agressiu ni suau. 

 

2.2.5. Final de l’articulació 

Per últim, dir que hi ha dues maneres de tallar una nota: una és posant la llengua 

en l’obertura. D’aquesta manera hi ha un tall ràpid i net de la nota. L’altre manera de 

finalitzar una nota és tallant el flux d’aire pressionant la inxa fins a tancar l’obertura. 

Aquesta última, moltes vegades també es combina amb una baixada del flux d’aire, però 

s’ha de tenir molt en compte no fer canvis en l’afinació. 

 

A continuació es descriuen dues tècniques (frullato i doble/triple picat). Estan 

situades a l’apartat d’articulacions ja que per a realitzar-les la llengua n’és un element 

molt important, com en la resta d’articulacions.  

 Frullato: és el so que resulta quan fem vibrar la llengua contra el paladar com si 

es pronunciessin les lletres “TRRRRRR...”. També és possible, però poc utilitzat i poc 

aconsellable, crear aquest tremolor al coll, com si es fessin gargarismes o les lletres 

“GRRRR...”.   

 En algunes ocasions es realitza el frullato digitant una nota mig to més amunt. 
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D’aquesta manera ens permet tocar més a la punta de l’inxa, fent sonar mig to més greu 

la nota i també deixant més espai dins la boca per al moviment de la llengua, que, 

depenent de cada intèrpret, pot variar entre el paladar més proper a les dents i el paladar 

més proper a la gola. 

 En el següent exemple el 3* significa el frullato: 

 

  

 

 

 

 

Doble i triple picat de llengua (tras): és una articulació força usada en 

instruments tradicionals de doble canya. Consisteix en fer moure la llengua molt 

ràpidament, a mode de fuet, aconseguint articular varies vegades amb un mateix 

moviment. Això ens permet articular ritmes molt ràpids. 

• Doble picat de llengua (tra): hi ha almenys dues maneres de fer-ho. 

També se li diu “tra”, perquè es pot fer imitant aquests sons. 

1- Farem el primer picat normalment amb la llengua, però seguidament, 

i posant la llengua una mica més rígida, farem que quan aquesta es 

separa de la canya després del primer picat piqui amb la punta de la 

llengua a l’inxa, fent el segon picat. Aquesta acció dura mil·lèsimes 

de segon. 

 

 

 

 

 

Fig.  7 Passatge extret del 2on mov. de l'obra “Deriva Errant” 

(Annex 2) 

Fig.  8 La primera articulació de la llengua més centrada. La segona articulació de la 

llengua amb la punta. 
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2- Una altre possibilitat per a realitzar aquest doble picat és articular 

amb la llengua normalment, però guiant-la més cap al paladar, per 

després tornar a articular amb la llengua, en aquest cas de dalt cap a 

baix, recuperant la posició inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Triple picat de llengua (trara): per fer el triple picat s’ha de fer una 

combinació de les dues accions anterior. Ens permet articular ritmes 

ternaris de molta velocitat. Primer articularem la llengua normalment 

amb una part centrada de la llengua, mentre la guiem cap al paladar 

farem la segona articulació amb la punta de la llengua i per últim amb la 

part inferior de la llengua articularem mentre fem baixar la llengua. 

Se li diu “trara” perquè ens pot ajudar imaginar aquest sons per a 

realitzar el triple picat.1 

 

 

 

 

                                                

1 Imatges cedides per Heura Gaya. 

Fig.  9 La primera articulació de la llengua més centrada. La segona articulació de la llengua 

amb la part inferior. 

Fig.  10 La primera articulació de la llengua més centrada. La segona articulació de la llengua amb 

la punta. La tercera articulació amb la part inferior de la llengua. 
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El següent apartat mostra una tècnica que s’aplica en altres instruments i que de 

moment no ha estat possible aplicar-la a la gralla degut a la gran quantitat d’aire que es 

necessita per tocar-la. No obstant, no es descarta poder-la aplicar en un futur.  

Doble picat: s’utilitza per articular de manera més ràpida. S’articula amb un cop 

de llengua seguit d’un cop de gola. S’aconsegueix imitant les lletres “TA-KA-TA-

KA...” On el TA és el cop de llengua i el KA és el cop de gola. Cal intentar igualar les 

durades i el timbre dels dos atacs per aconseguir una interpretació més uniforme. 

 Triple picat: s’utilitza sobretot en ritmes en forma de treset. Hi ha tres possibles 

variants d’aquesta articulació: TA-TA-KA / TA-TA-KA, TA-KA-TA / TA-KA-TA o 

TA-KA-TA / KA-TA-KA.  

 

  

 Les articulacions que hem vist fins aquí estan relacionades amb accions de 

l'embocadura. Les que veurem a continuació les efectuarem amb  la digitació. 

 

 Mordet: és un adorn que indica que la nota es reprodueix en una alternança 

ràpida amb la nota superior i/o inferior, que pot estar a una distància de to o semi to amb 

un ritme de semi corxeres o fuses. Aquesta alternança només es produeix una vegada, a 

diferència del trinat. La velocitat de l’execució pot variar segons l’estil i/o el caràcter 

que es vulgui donar.   

Mordent superior: aquest tipus de mordent ens indica que 

l’alternança es produeix amb la nota superior a la que hi ha escrita. 

En aquest cas seria Sol / La / Sol o Sol / Sol# / Sol.   

Mordent inferior: aquest tipus de mordent ens indica que 

l’alternança es produeix amb la nota inferior a la que hi ha escrita. 

En aquest cas seria Sol / Fa / Sol o Sol / Fa# / Sol.   

Mordent complet: aquest tipus de mordent ens indica una 

alternança que combina els dos mordents anteriors. Començant per 

la nota base, va a la nota superior i torna a la base, va a la inferior i 

torna a la base. Sol / La / Sol / Fa / Sol.                 
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 Appoggiatura: “Nota d'ornament que hom fa sentir abans d'una d'important i 

que, tot reforçant el temps en el qual sona, dóna un relleu particular a la nota esperada i 

substituïda.”2 

 

 Tremolo: aquest tipus d’articulació és molt semblant al trinat, però l’alternança 

ràpida es produeix entre dos notes situades a una tercera menor o un interval més gran. 

Això en alguns casos resulta de gran dificultat o pràcticament impossible en la gralla 

quan es tracta d’intervals molt grans, extrems. 

  

 

2.2.6. Trinats 

Trinats: el trino és un adorn musical que consisteix en 

alternar ràpidament i de forma continuada la nota base i la 

següent de l’escala. Així, hi haurà trinats amb un interval d’un     

to i altres amb un semi to.  

En aquest apartat esmento els harmònics, però són explicats més endavant, a 

l’apartat 2.6.  

Amb la gralla de tres claus hi ha alguns trinats senzills de fer, com per exemple 

entre les notes naturals o els que impliquen fer una nota alterada i la corresponent 

superior. Com a exemples trinats desglossats en les dues notes:   

                                                
2 Definició estreta de http://www.enciclopedia.cat [Febrer del 2010] 
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Trinats senzills: 

 

Alguns d’aquest trinats d’una execució relativament senzilla, encara es pot 

simplificar més. Per exemple el trinat del Sol 4 al Sol# 4 implica un canvi de tots els 

dits excepte els petits. A més cal tapar només mig forat el dit anular de la mà dreta. En 

aquest cas podem deixar posat aquest dit i moure els altres, estalviant-nos així aixecar i 

baixar mig dit que és difícil de precisar.  

Altres trinats són més complicats per la falta de claus en el registre mig i alt o 

perquè tot i les claus, no permeten una bona agilitat: 
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Trinats complicats: 

 

 En aquest tipus de trinats, resulta més complicat simplificar la seva execució, 

però es pot intentar fent variacions en l’afinació. Per exemple per fer el trinat entre el 

Fa# 3 i el Sol# 3, podem crear una forca amb la clau del Fa# i quan fem el Sol# baixar 

una mica l’afinació per compensar el desajust.  

 Com es pot observar hi ha més trinats senzills que complicats tot i que la gralla 

no disposa de gaires claus. La major diferència es veu en el 2on i 3er harmònic, que 

permeten una major facilitat i variabilitat a l’hora de realitzar els trinats. De la pàgina 24 

a la 30 es detallen les digitacions de tots els trinats possibles en la gralla. 

 

La llegenda de les figures anterior ens indica les diferents maneres en què es pot fer un 

trinat:  

• amb les claus de les notes inferiors, accionades pels dos dit petits. 

• amb els dits que no utilitzen claus, per tant les combinacions són a través dels 

forats naturals. 

• amb el segon harmònic hi han noves possibilitats combinatòries que faciliten 

alguns trinats. 

• amb el tercer harmònic també són possibles noves combinacions, sobretot en les 

notes més agudes.     

D’aquesta manera es pot veure la distribució de les dificultats en els trinats, 

depenent del tipus de canvi que es realitza. 
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2.3. Les dinàmiques 

2.3.1. Consideracions generals

En l’art musical, les dinàmiques tracten de la teoria dels signes que regulen i 

indiquen els matisos d’intensitat del so.

 Les dinàmiques en la gralla han seguit la mateixa història evolutiva que la gralla 

i els grallers. En l’època daurada de la gralla, a finals del segle 

XX, van aparèixer les primeres indicacions de dinàmiques escrites. Això ens fa pensar 

que els grallers d’aquella època ja sabien fer

l’escassetat de grallers i de noves composicions per a gralla escrites per músics 

professionals, fa que no tinguem referències de la utilització de les dinàmiques d’una 

manera habitual, tot i que també és cert que per la majoria de repertori que estocava, de 

carrer, no eren necessàries. Finalment, en la darrera part del segle 

ressorgiment de la gralla com a símbol d’identitat catalana i, per tant, amb una major 

afluència d’instrumentistes, s’ha tornat a recuperar i millorar la tècnica aplicada per a 

realitzar les dinàmiques en la gralla.

Fig.  11 Passatge de l'obra “Barrio de Triana

                   

2.3.2. Tècnica per a realitzar les dinàmiques

 Hi ha diversos factors que són molt importants de controlar a l’hora de fer 

dinàmiques: 

• Posició de l’inxa 

• Embocadura 

• Pressió d’aire 

                                                
3 Definició extreta del llibre: ELIAS I PRUNERA, Francesc; ELIAS I MAS, Joan.  
l’estudi del tible. 

Consideracions generals 

En l’art musical, les dinàmiques tracten de la teoria dels signes que regulen i 

indiquen els matisos d’intensitat del so.3 

Les dinàmiques en la gralla han seguit la mateixa història evolutiva que la gralla 

i els grallers. En l’època daurada de la gralla, a finals del segle XIX i començaments del 

van aparèixer les primeres indicacions de dinàmiques escrites. Això ens fa pensar 

que els grallers d’aquella època ja sabien fer-ne. La part central del segle 

l’escassetat de grallers i de noves composicions per a gralla escrites per músics 

ionals, fa que no tinguem referències de la utilització de les dinàmiques d’una 

, tot i que també és cert que per la majoria de repertori que estocava, de 

. Finalment, en la darrera part del segle XX

giment de la gralla com a símbol d’identitat catalana i, per tant, amb una major 

afluència d’instrumentistes, s’ha tornat a recuperar i millorar la tècnica aplicada per a 

realitzar les dinàmiques en la gralla.   

Barrio de Triana” (Annex 1) 

per a realitzar les dinàmiques 

Hi ha diversos factors que són molt importants de controlar a l’hora de fer 

        

Definició extreta del llibre: ELIAS I PRUNERA, Francesc; ELIAS I MAS, Joan.  Mètode bàsic per a 

En l’art musical, les dinàmiques tracten de la teoria dels signes que regulen i 

Les dinàmiques en la gralla han seguit la mateixa història evolutiva que la gralla 

i començaments del 

van aparèixer les primeres indicacions de dinàmiques escrites. Això ens fa pensar 

ne. La part central del segle XX, amb 

l’escassetat de grallers i de noves composicions per a gralla escrites per músics 

ionals, fa que no tinguem referències de la utilització de les dinàmiques d’una 

, tot i que també és cert que per la majoria de repertori que estocava, de 

XX, amb el 

giment de la gralla com a símbol d’identitat catalana i, per tant, amb una major 

afluència d’instrumentistes, s’ha tornat a recuperar i millorar la tècnica aplicada per a 

 

Hi ha diversos factors que són molt importants de controlar a l’hora de fer 

Mètode bàsic per a 
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• Posició del coll / llengua  

• L’afinació resultant 

 

Piano (p) 

 Per a realitzar una dinàmica més fluixa com per exemple p (piano) amb la gralla 

hem de modificar i adaptar els ítems abans esmentats.  

 A primer cop de vista pot semblar que si només disminuïm l’aire ja sonarà 

menys, però és una mica més complex. Si només baixéssim la intensitat de l’aire, sí que 

sonaria més fluix, però per contra també baixaria la freqüència i canviaríem el timbre de 

l’instrument. 

 Per tant, primer de tot hem de pensar en mantenir la pressió d’aire. Si deixem 

l’aire com una costant hem de regular l’entrada d’aire d’una altre manera. Ho farem 

mitjançant la regulació de l’obertura de l’inxa, i ho aconseguirem amb el moviment de 

la mandíbula que farà pressionar les dents contra els llavis que, al seu torn, pressionaran 

la canya, la qual cosa farà que tingui una entrada d’aire més petita i per tant pugui fer 

l’efecte venturi amb un menor volum d’aire. 

 Una observació important és que quan pressionem l’inxa la freqüència augmenta 

i, per tant, és més aguda. Això ho hem de corregir i ho aconseguirem traient l’inxa una 

mica enfora. Tocant més a la punta estem allargant l’instrument i per tant fent baixar la 

freqüència. Cal també mantenir les comissures actives ja que així es reparteix millor la 

pressió per tota l’inxa i no es concentra només sota les dents.      

 Hi ha dos maneres d’iniciar el so fent piano: una és posant la llengua molt suau, 

enviar pressió des del diafragma i traient la llengua molt suaument. L’altre manera és 

substituir la llengua per la pressió. En aquest cas farem una pressió major amb les dents 

i farem que l’obertura es tanqui. Enviarem pressió igualment des del diafragma, però 

aquesta vegada el que deixarà passar l’aire serà el fet de disminuir la pressió sobre 

l’inxa i, per tant, començar a deixar entrar l’aire a través de la petita obertura.   

 Com a resum podem dir que per fer una dinàmica més fluixa hem de mantenir la 

pressió d’aire, pressionar l’inxa per fer l’entrada d’aire més petita i tocar més a la punta 

per corregir el canvi de freqüència al pressionar. 
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Fig.  12 Passatge del 2on mov. de l'obra “Deriva Errant” (Annex 2) 

 

Fortíssim (ff) 

 També hi ha una tècnica per a poder fer les dinàmiques més fortes. Com ja s’ha 

dit abans, la gralla ja sona forta de per si, però encara és possible augmentar-ne una 

mica més la intensitat. 

 En aquest cas sí que hem de variar la pressió de l’aire. Cal que apliquem més 

pressió del normal, però això fa que la freqüència augmenti i ho hem de resoldre amb la 

posició de la llengua i la mandíbula. Cal abaixar la mandíbula i també la llengua per 

crear un major espai d’aire dins la boca i això fa que la freqüència baixi i torni a estar 

afinada. És molt important mantenir les comissures actives ja que si no, en abaixar la 

mandíbula, es podria escapar aire.   

En resum, cal augmentar la pressió de l’aire i fer gran la cavitat de la boca per 

corregir l’augment de freqüència. 
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    Fig.  13 Passatge de l'obra “Barrio de Trianna” (Annex 3) 

 

Transicions 

 Sovint, en les peces per a gralla hi ha uns reguladors de volum que ens indiquen 

una variació d’intensitat progressiva i regular. 

                        
Fig.  14 Passatge de l'obra “La Clavellina” (Annex 4) 

 

En aquest cas cal fer una transició entre les diferents posicions. 

 De f (fort) a p (piano): cal començar amb la posició bàsica explicada a l’apartat 

3.1.2. Després hem d’anar coordinant dues variables que són la pressió i la posició sobre 

l’inxa. Es tracta d’anar fent l’entrada d’aire més petita mentre corregim l’afinació 

movent la posició dels llavis en l’inxa. Cal anar pressionant les dents sobre els llavis 

aixafant així l’inxa i fent-ne l’entrada més petita. Alhora hem d’anar portant els llavis 

més a la punta per corregir la pujada de freqüència. Cal que les dues accions estiguin 

ben coordinades per complementar-se l’una amb l’altra i seguir una progressió 

adequada. 

 De p (piano) a f (fort): cal començar amb la posició descrita per fer la dinàmica p 

(piano). Després hem de coordinar el fet de disminuir la pressió sobre l’inxa amb el fet 

d’anar tocant-la més endins. En disminuir la pressió la freqüència baixa i ho anem 

corregint entrant més l’inxa. 
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 De f (fort) a ff (fortíssim): començant amb la posició bàsica, cal anar augmentant 

la pressió d’aire i obrint la cavitat bucal d’una manera progressiva i coordinada. En 

augmentar la pressió d’aire fem pujar la intensitat però també la freqüència i, per tant, 

ho hem de coordinar amb el fet d’augmentar la cavitat bucal que fa baixar la freqüència. 

 De ff (fortíssim) a f (fort): començant amb la posició de fortíssim, cal anar 

disminuint la pressió de l’aire i anar fent més petita la cavitat bucal de manera 

progressiva i coordinada. En disminuir la pressió d’aire fa que disminueixi la intensitat, 

però que també baixi la freqüència i per tant ho hem de coordinar amb el fet de 

disminuir la cavitat bucal que fa apujar la freqüència.  

 En les primeres referències de dinàmiques, els reguladors i els canvis eren força 

progressius o amb poca diferència. En canvi amb les partitures actuals hi ha canvis més 

sobtats o amb una gran diferència d’intensitat, com per exemple un fp (forte/piano) que 

requereix una transició molt ràpida entre les diferents posicions i una bona coordinació 

entre els diferents factors que influeixen en la freqüència. 

 

 Per últim comentar que el factor de l’afinació resultant és el més important i on 

s’ha de centrar més l’atenció. Un cop sabem quins factors fan pujar o baixar la 

freqüència, només és qüestió d’escoltar durant el procés i corregir els canvis d’afinació 

que sentim. 

 

2.3.3. Dinàmiques típiques en la gralla 

 La gralla és un instrument que està en ple desenvolupament i, per tant, està 

havent-hi un canvi en els hàbits i les tendències, però hi ha un fet en les dinàmiques que 

no ha canviat tant. 

 Cal explicar que les notes de la segona octava que realitzem amb el primer 

harmònic són bastant més difícils de fer que les notes de la primera octava. En 

conseqüència, fer les notes de la segona octava amb una dinàmica fluixa encara és més 

complex. A causa d’aquest fet hem agafat una tendència a relacionar el fet de fer un 

passatge ascendent amb un regulador creixent i a fer un passatge descendent amb un 

regulador decreixent.  

 Aquest és un fet musical. En moltes músiques hi ha aquesta tendència en els 
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fraseigs. També ens passa una mica amb els accelerant i desaccelerant. En accelerar 

tendim a fer més fort i en desaccelerar tendim a fer-ho més fluix.  

 Aquest fet ens ha portat a un hàbit constant ja que, en peces on no hi ha 

marcades les dinàmiques, també seguim aquest patró. 

 En composicions recents per a gralla hi ha alguna accepció, fent un regulador 

decreixent amb un passatge accelerant. 

Fig.  15 Passatge del 2on mov. de l'obra “Deriva Errant” (Annex 2) 

 

En aquest cas es trenca l’hàbit i es pot fer bé, però es fa estrany per a l’intèrpret, 

ja que no hi està gent habituat.  
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2.4. Els glissando 

2.4.1. Consideracions generals 

“El glissando consisteix en fer sonar totes les freqüències de so existents entre les 

notes extrems d’un interval, però sense que es noti cap diferència al passar d’un so a un 

altre.”4 

Les primeres interpretacions on es feia servir el glissando van ser en les 

adaptacions de peces d’altres àmbits, on ja es feien servir aquest tipus de recursos. 

Es poden fer de manera ascendent o descendent, però cal tenir en compte que 

amb les claus és molt més difícil de fer que no pas amb els forats. Així mateix, també 

cal tenir en compte que hi ha alguns canvis d’octava molt difícils d’interpretar 

correctament. 

  

2.4.2. Tipus de glissando 

• Dits 

• Aire i afinació 

 

Glissando de dits 

 S’aconsegueix fent lliscar les puntes dels dits pels forats, ja sigui obrint-los o 

tancant-los de manera progressiva. Aquest tipus de glissando, mitjançant una bona 

tècnica, ens permet controlar la velocitat en el canvi de notes. Per contra, un petit 

desajust en el dits pot fer variar la velocitat del glissando. 

 Amb la gralla de 3 claus es pot realitzar amb certes garanties el glissando de dit 

del Sol 3 al Sol 4 i del Sol 4 al Mi 5. Aquest últim és a la segona octava i per tant les 

notes més agudes tenen la dificultat afegida de ser complicades d’executar.  

                                                
4 Extret del llibre MARTÍN BENLLOCH, Juan Luis. 555 preguntas i respuestas sobre el clarinete, para 
professores, alumnos y opositores. 
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Fig.  16 Fragment del primer moviment de l'obra “Deriva Errant” (Annex 2) 

 

Glissando d’aire i afinació 

 El glissando d’aire i afinació té la mateixa funció que el de dits, però ens permet 

poder arribar a la tessitura de les claus, poder substituir canvis complicats de dits o fer 

grans salts sense gaire dificultat. 

 Es fa mitjançant un canvi en la pressió d’aire, en la posició en l’inxa i en la 

pressió sobre ella. Cal tenir en compte que els factors que fan apujar la freqüència són: 

augment de la pressió d’aire, tocar amb la canya més endins i pressionar l’inxa. Els 

factors que fan disminuir la freqüència són: disminució de la pressió d’aire, tocar més a 

la punta de la canya i no pressionar l’inxa, ans el contrari, obrir la mandíbula creant més 

espai dins la boca.  

Fig.  17 Fragment extret del 1er mov. de l'obra “Deriva Errant” (Annex 2) 
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En aquest passatge podem fer el glissando d’aire i afinació ja que és necessari 

arribar fins a una nota que requereix de les claus. D’aquesta manera, partint del Sib 3, 

deixarem caure la pressió de l’aire, tocarem més a la punta de l’inxa i farem espai dins 

la boca sense pressionar la canya. Així aconseguirem abaixar progressivament la 

freqüència fins a arribar al Fa 3, on recuperarem la posició inicial. 

 

Fig.  18 Fragment extret de l'obra “El Vetoven” per a gralla i piano (annex 5) 

 

 En aquest fragment final de l’obra s’ha de fer un glissando del Fa# 4 al Fa 4 

natural, el qual comporta un canvi de dits complicat. Per tant el farem amb un canvi 

d’aire i afinació. Gràcies a que l’inxa de la gralla ens permet tenir molt de marge, per fer 

el Fa# posarem la posició del Fa natural però farem més pressió d’aire, tocarem més 

endins de la canya i pressionarem l’inxa, fent apujar d’aquesta manera l’afinació fins al 

Fa #. Després només cal deixar caure l’afinació fins al Fa natural, recuperant-ne la 

posició normal. 

 Per últim dir que es poden combinar els dos tipus de glissando, permetent-nos 

fer intervals més amplis o salvant canvis de digitació complicats.    
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2.5. Els vibrats 

2.5.1. Consideracions generals 

 El vibrat és una tècnica que serveix per donar bellesa i relleu a un moment 

musical, una nota o un grup d’elles. Es fa mitjançant una variació periòdica de la 

freqüència temporal i l’amplitud en la tessitura d’un so. 

 Prenent com a referència una nota afinada es faran petites pujades i baixades 

d’afinació, creant una sensació d’oscil·lació: el vibrat. 

 Per a una bona utilització d’aquesta tècnica és necessari tenir ben controlada la 

respiració diafragmàtica. Si tenim una bona tècnica de respiració, serà molt més fàcil 

adquirir la tècnica del vibrat. 

Normalment no s’especifica en la partitura el tipus de vibrat que s’ha de fer, sinó 

que l’intèrpret, condicionat per l’estil musical que està interpretant, adapta el vibrat.  

 En l’àmbit de la gralla s’utilitzen diversos tipus de vibrat, depenent del repertori, 

però un dels més típics és en les cançons amb notes llargues com per exemple els 

ofertoris.  

Fig.  19 Fragment de l'obra “Toc d'Ofertori” (dels Triquelis) (Annex 6) 

 

En l’obra contemporània de recent creació “Deriva Errant”, d’Ivan Joanals, 

trobem una de les primeres referències escrites descrivint el vibrat. (Veure fig. XXX) 

El dibuix del vibrat es pot calibrar per la seva velocitat i amplitud, creant així 

múltiples combinacions. En mostro alguns exemples a continuació: 
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En l’aquest gràfic és mostra l’oscil·lació de l’afinació en el vibrat i la seva 

velocitat. L’eix de temps ens representa la nota totalment afinada, en canvi l’ona ens 

mostra els canvis d’afinació respecte del centre. Amb les línies verticals es marca 1 

cicle que mostra el procés de pujada d’afinació, el retorn al centre, la baixada i, 

finalment, el retorn. Prendrem aquest gràfic com a punt de partida per veure diferents 

tipus de vibrats. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En aquest cas l’oscil·lació és més ràpida i amb menys amplitud, donant una 

sensació de més moviment, però d’una manera més suau. 

 

Fig.  20 Gràfic de l'ona del vibrat “model”. 

Fig.  21 Gràfic de l'ona del vibrat “ràpid”. 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest últim gràfic ens mostra una oscil·lació més àmplia i lenta. Amb les 

diferents combinacions es poden crear sensacions diferents que s’adaptin a cada estil i a 

cada caràcter que vulgui donar l’intèrpret. 

 Tant en la gralla com en tots els altres instruments hi ha una estètica dels vibrats, 

una tendència que, tot i no ser fixa, es repeteix bastant.  

La velocitat pot marcar el caràcter de la nota que s’està interpretant. Per 

exemple, un vibrat constant i regular pot ser una nota final. Un vibrat que accelera 

marca una direccionalitat cap a la següent nota activa. Del contrari si frena es dona a 

entendre que es va cap a un lloc de repòs. 

Una altra tendència és l’amplitud: com més lent és el vibrat més amplitud té, en 

canvi, quan es realitza més ràpid sol tenir menys amplitud.    

 

2.5.2. Tipus de vibrat 

• De llavi 

• De laringe 

• De diafragma 

S’ha de tenir en compte que aquests tipus de vibrat es poden realitzar per 

separat, escollint la opció que es vulgui, però en molts casos s’acaben combinant dos o 

fins i tot els tres tipus de vibrat, depenent del context interpretatiu o l’expressivitat que 

es vulgui donar. 

Fig.  22 Gràfic de l'ona del vibrat “lent”. 
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Vibrat de llavi 

 És el vibrat més fàcil de realitzar, però no de controlar. Consisteix en pressionar 

i deixar de pressionar els llavis, ajudats per les dents, sobre l’inxa. D’aquesta manera es 

varia el flux d’aire que entra en la canya i per tant també la freqüència en què vibra. 

Aquest vibrat, en condicionar l’inxa, pot fer variar el timbre de l’instrument i no sempre 

és desitjable. 

 Per poder controlar aquesta tècnica cal molta precisió en la pressió que exerceix 

la mandíbula sobre la canya ja que, amb molt poca variació de pressió, pot variar molt la 

freqüència i la intensitat.  

 

 

Fig.  23 Passatge del 1er moviment de l'obra “Deriva Errant” (Annex 2) 

  

Vibrat de diafragma 

 Aquest és un dels més utilitzats i cal tenir una bona tècnica sobre la respiració 

diafragmàtica ja que es basa en això. Consisteix en variar la pressió de l’aire des del 

diafragma, ajudat pels muscles abdominals.  

 Primerament s’ha d’agafar aire enviant-lo cap al diafragma, després hem de 

començar a expulsar l’aire, però es fa combinant una major i menor pressió d’aire. Ho 

aconseguirem mitjançant els músculs abdominals, que es tensaran i es relaxaran, donant 

més o menys pressió al diafragma, que al seu torn pressionarà els pulmons. D’aquesta 
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manera s’aconsegueix una oscil·lació de la columna d’aire que afecta l’inxa i, per tant, 

el so, creant el vibrat. 

 Aquest tipus de vibrat és força regulable, però en general produeix un so suau 

sense grans salts bruscs.  

 

Vibrat de laringe 

         Aquest vibrat s’aconsegueix mitjançant la oscil·lació de la laringe mentre 

l’aire passa a través seu. La laringe s’estreny i s’eixampla fent que variï el flux d’aire i, 

per tant, faci variar la freqüència i la intensitat. Amb la laringe es pot aconseguir una 

freqüència de vibrat més ràpida que el diafragma, però també és suau i sense grans salts 

de pressió.  

 S’ha d’evitar arribar a l’extrem de vibració de la laringe. En alguns casos 

s’exagera voluntària o involuntàriament la oscil·lació, arribant a obstruir el pas de l’aire 

quan es contrau. D’aquesta manera el so surt tallat i a més produeix un so dins el coll 

força audible i molest. Físicament parlant no és aconsellable arribar a aquest extrem ja 

que s’estaria forçant la laringe en excés, provocant afonies, etc.       

 En algunes gravacions antigues dels anomenats grallers vells, es pot sentir un 

vibrat molt ampli que es produeix per l’excés d’oscil·lació de la laringe. Produeix un so 

molt timbrat apreciat pel valor històric i que concorda amb els valors estètics de l’època. 

 A aquest tipus de vibrat dins el món graller s’anomena popularment vibrat de 

colom, ja que el so que produeix el coll és semblant al que fan els coloms.  

 

2.5.3. Com practicar el vibrat 

 Una manera de practicar el vibrat és regularitzant-ne la freqüència temporal i/o 

l’amplitud en que el fem. És aconsellable ajudar-se d’un metrònom per assegurar-nos de 

seguir una pulsació constant.  

 Cal agafar un tempo com a referència, per exemple 120 la negra. Un cop tenim 

el metrònom situat a aquesta pulsació s’ha de mirar de fer una oscil·lació cada pulsació, 

mirant que siguin ben regulars i amb la amplitud desitjada. Poc a poc podem anar 

accelerant la pulsació de manera que s’hagi de fer les oscil·lacions més ràpidament. És 
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aconsellable no accelerar la pulsació fins que no es tingui ben assolida una velocitat. 

 Com a exemple la següent taula on es mostren les equivalències de tempo i les 

seves subdivisions. 

               

             

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  24 Quadre d'equivalències del metrònom 

Una altra manera de practicar el vibrat és agafar una pulsació de referència i fer 

una oscil·lació de vibrat a cada pulsació. Després anar variant la seva subdivisió, primer 

fent la pulsació amb negres, després fent treset de negres, corxeres, treset de corxeres, 

semi corxeres, etc.    
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2.6. Els harmònics 

2.6.1. Consideracions generals 

 Els harmònics són la successió de sons la freqüència dels quals és múltiple de la 

nota base, anomenada fonamental. Aquest conjunt d’harmònics determinen el timbre de 

l’instrument. 

             Fig.  25 Escala amb tots els harmònics a partir del Do 1 

 

La figura anterior representa la totalitat dels harmònics que pot produir un 

instrument, però cal tenir en compte que depenent de l’inxa, el tudell, la gralla i 

l’instrumentista poden variar la quantitat d’harmònics i els que en destaquin més, fent 

timbres diferents. 

La gralla en ser un instrument amb el tub cònic i tancat per un extrem, produeix 

molts harmònics i per tant té un so molt timbrat. 

Però en aquest apartat parlarem de com podem produir aquests harmònics amb 

la gralla i quins avantatges ens permet tenir. Tot i que el segon harmònic ja s’usa des de 

fa alguns segles, en la gralla el tercer harmònic és un descobriment molt recent. Basant-

me en les aportacions del professor Daniel Carbonell he après alguns exemples de com 

realitzar el tercer harmònic. En aquest projecte he treballat complementant  i buscant 

noves digitacions que permetin ampliar la tessitura i poder fer combinacions de notes 

agudes de manera més senzilla. Amb aquest sentit he plasmat aquesta informació en 

unes taules de digitacions, ja que fins ara no en disposàvem.   

En un repertori de nivell mitjà ja és necessari conèixer els harmònics, però en un 

repertori contemporani és imprescindible dominar-los per poder ampliar el registre de la 

gralla amb certes garanties, per poder fer certes combinacions de notes agudes i/o 

alterades o per fer certs trinats. Si dominem els harmònics tindrem un ventall molt més 



48

ampli de possibilitats ens la interpretació.  

 La gralla té una tessitura reduïda si la comparem amb els instruments clàssics, 

però poc a poc, i gràcies a l’experimentació feta recentment, s’ha ampliat i, sobretot, ha 

millorat la seva efectivitat. 

 A dia d’avui la tessitura de la gralla de tres claus va del Mi 3 al Sib 5, per tant de 

dos octaves i mitja. Aquesta millora ha estat sobretot gràcies a l’aplicació dels 

harmònics en la gralla. Tot i que el segon harmònic s’utilitza des de fa més d’un segle, 

l’aplicació del tercer harmònic ha fet ampliar i millorar la interpretació de les notes més 

agudes així com la combinació entre elles. 

 

2.6.2. El segon harmònic 

Prenent com a primer harmònic la nota fonamental, el segon harmònic és la 

octava de la nota fonamental. 

 

     

El segon harmònic el podem aconseguir mitjançant el tallavent. Per activar-lo 

cal obrir una mica el forat de la nota més alta que tinguem, que en el cas de la gralla és 

el forat del Sol 4, tot i que hi ha gent que obre el del Fa 4. Només cal obrir-lo uns 

mil·límetres i fer una mica més de pressió d’aire i això farà que la gralla no pugui crear 

una ona de so tant llarga com l’instrument sinó que la parteix en dos fent sonar el segon 

harmònic que és el doble de freqüència que la fonamental, l’octava.  

 Aquesta acció es pot fer amb qualsevol nota de l’escala, però en la gralla, a 

mesura que anem tocant les notes més agudes, cada vegada és més difícil la seva 

Fig.  26 Representació gràfica de la ona del segon harmònic 



49 

execució. D’aquesta manera la tessitura de la gralla de tres claus, tenint en compte les 

notes fonamentals i el segon harmònic, és del Mi 3 al Sol 5, però tenint en compte que a 

partir del Re 5 les probabilitats de que soni bé sempre són bastant baixes. 

 El tallavent ens permet fer canvis d’octava amb relativa facilitat només obrint 

uns mil·límetres el forat superior, però en casos on el canvi és constant podem deixar el 

tallavents molt poc obert, fent que sigui la pressió d’aire la que condicioni si sona el 

primer o el segon harmònic. Així no cal moure el dit del tallavent, facilitant l’execució. 

 

Fig.  27 Fragment de l'obra “Vals-Jota Olé” (Annex 7) 

 

2.6.3. El tercer harmònic 

 Prenent com a nota fonamental el primer harmònic i l’octava com al segon 

harmònic, la quinta per sobre de l’octava és el tercer harmònic. 

 Aquest tercer harmònic s’aconsegueix també gràcies a un tallavent, però en 

aquest cas no se situa al forat més elevat sinó que està al quart forat respecte la nota 

fonamental (veure quadre de digitacions, pàgines XX-XX). Fent el tercer harmònic 

l’ona de so no pot fer ni tota la llargada del tub ni dues meitats, sinó que fa tres terços 

del tub.  

Fig.  28 Representació gràfica de la ona del tercer harmònic 
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2.6.4. Exemples de l’aplicació del segon i tercer harmònic 

Seguidament es mostren fragments d’obres que s’interpreten amb la gralla. Les 

dues primeres exemples són obres pensades per a gralla, ja sigui en grup o amb 

acompanyament d’altres instruments. Les quatre següents són adaptacions per a gralla 

d’obres escrites per a altres instruments, el violí, el clarinet o la flauta travessera. Els 

últims 5 exemples són adaptacions per a gralla d’exercicis de tècnica pensats per flauta 

dolça. Sota mateix es mostren les digitacions de les notes enquadrades en vermell. Cal 

tenir en compte que és una opció de digitació, però que mirant a les taules de digitacions 

es poden trobar alternatives. 

Aquests exemples són el reflex de la inquietud dels instrumentistes de gralla per 

adaptar repertori al seu instruments, assumint nous reptes tècnics i interpretatius. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  29 Fragment de l'obre “Fent ballar la Titina” (Annex 8) i la seva digitació 

 Do 5         Mi 5       Re 5       Do 5 
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   La 4        Si 4        Do# 5     Si 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  30 Fragment de l'obre “El Vetoven” (Annex 5) i la seva digitació 

Fig.  31 Fragment de l'obra “Alla Gitana” (Annex 9) 

 Sol# 4       Mi 5 
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   Re 5        Mi 5 

   Mi 5   Si 4   Si 4   Do#5  Si 4   La 4  Sol#4 Sol#4 Fa#4 Fa#4   La 4  Do#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  32 Fragment extret de l'obra “Fantasia Polka” (Annex 10) 

Fig.  33 Fragment extret de l'obra “Czardas” (Annex 11) 
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   Do#5   Si 4     La#4    Si 4      La#4   Si 4      Do#5    Re#5   Mi 5    

     Mi 4      Fa 5       Mi 5      Re#5     Mi 5     Mi 4    Do 5     Si 4     La 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  34 Fragment extret de l'obra “Czardas” (Annex 11) 

Fig.  35 Fragment extret de l'exercici nº2 del llibre 26 Estudes (1851), Vol.1. (Annex 12) 
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   Si 4      Do 5    Re 5    Fa#5    Mi 5    Re 5     Do 5     Si 4       La 4     Sol 4  

     Si 4    Do 5    Do#5   Re 5    Mi 5    Fa 5     Mi 5    Re 5   Do 5    Si 4     Do 5    Re 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  36 Fragment extret de l'exercici nº2 del llibre 26 Estudes (1851), Vol.1. (Annex 12). 

Fig.  37 Fragment extret de l'exercici nº2 del llibre 26 Estudes (1851), Vol.1. (Annex 12). 
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  Do 5    Re 5    Mib5    Re 5    Do 5   Re 5    Si 4     Do 5     Re 5 

   Re 4   Fa 5   Do 4  Mi 5  Si 3   Re 5   La 3  Do 5   Re 4  Si 4   Mi 4  Sol#4 La 4   La 5  La 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament, de la pàgina 56 a la 59 hi ha representades les digitacions de tota 

la tessitura de la gralla a dia d’avui. S’hi especifica a partir de quin harmònic resulta la 

nota. 

Fig.  38 Fragments extret de l'exercici nº3 del llibre 5 studies for fingercontrol. (Annex 13). 

Fig.  39 Fragment extret de l'exercici nº5 del llibre 5 studies for fingercontrol. (Annex 14). 
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2.7. Efectes sonors contemporanis en la gralla 

2.7.1. Efectes ja escrits per a gralla 

 Els primers recursos que es descriuran a continuació formen part de l’obra “La 

Tempesta”5, escrita per Ivan Joanals i Ametller per a 4 gralles en Sib, timbal de Sitges i 

timbal fondo. Per a exemplificar l’escriptura dels efectes mostro fragments de l’obra. 

 

Soffiare senza suono (S.S.S.): cal bufar a través del conjunt inxa - tudell sense 

arribar a treure’n més so que el del pas de l’aire. 

 

 

Soffiare senza suono 2 (S.S.S. 2): a diferència de l’anterior en aquest el so es 

farà sense treure l’inxa i el tudell de la gralla. 

 

Fressa de digitació (sobre el forat del tronc): s’ha d’obtenir el so que es 

desprèn del tronc de l’instrument amb el simple moviment dels dits quan ocupen l’espai 

dels forats. Cal col·locar els dits amb una mica més de força del que fora habitual per tal 

d’obtenir el so.  

 

 

                                                
5  Partitura completa a l’Annex 15. 
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Bufar a través del tub: bufar a través del tub sense inxa ni tudell. Amb aquest 

efecte es pretén una fressa d’aire, l’alçada de la qual variarà segons a posició de 

digitació que s’empri.  

  

 

 Bufar amb inxa i tudell: bufar sense el tub de l’instrument el conjunt format 

per l’inxa i el tudell fent-lo sonar. El so és aspre, però s’hi poden dibuixar diverses 

alçades. Amb aquest mateix conjunt es pot produir l’efecte sonor wa-wa, que consisteix 

en tapar i destapar la sortida del tudell fent canviar el timbre d’una sonoritat nassal a una 

de més oberta, imitant la sonoritat de quan pronunciem “UA”. 

  

 Com una flauta travessera: amb una posició 

fixada com la de la imatge, cal bufar a través del forat que 

deixa lliure el dit mèdium de la mà esquerra de manera 

similar a la flauta travessera. Amb aquesta posició ens 

servirem de la mà dreta per fer les notes que vulguem. En 

l’exemple de la partitura escriu les notes que ha de fer la 

mà dreta i en rombe escriu la nota que resulta de l’efecte.  

  

Fig.  40 Com una flauta travessera 
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Gralla-clarinet (subto): Mitjançant una pressió extrema sobre l’inxa i 

controlant l’afinació aconseguirem un so molt i molt apianat que recorda la melositat 

del clarinet. 

 

 

Cop al tronc: s’ha de donar un cop sobre la part inferior del tronc de 

l’instrument. Més concretament, amb el palmell de la mà pla es colpeja la campana de 

l’instrument sense retirar-ne la mà, obtenint-ne un so buit però ample. 

 

 

Ona ad libitum: es tracta de “dibuixar” una ona sonora ad libitum. Partint d’una 

nota fixa, s’oscil·larà lleugerament amunt i avall sense sobrepassar el quart de to, però a 

gust de l’intèrpret.  

 

 

 Buit: es tracta de fer el buit amb l’inxa i el tudell. Col·locarem un dit tapant la 

sortida del tudell i xuclarem l’aire de dins la canya, creant un buit. Tot seguit retirarem 

l’inxa de la boca que, gràcies a la seva “rigidesa” es tornarà a obrir produint un so de 

buit.  
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Claus: consisteix en fer el so que resulta de moure les claus de les notes 

inferiors de la gralla. Produeix un so metàl·lic junt amb el so que fan les claus tapant els 

forats. Cal evitar el so de les claus al retornar a la posició inicial. 

 

2.7.2. Efectes no escrits encara per a gralla 

Els següents recursos s’estan aplicant en altres instruments i per l’anatomia i la 

manera de tocar poden ser usats en al gralla. Tot i així fins la dia d’avui no hi ha agut 

compositors ha hagin escrit aquests recursos en peces pensades per gralla.  

 

 Trompeta: consisteix a bufar per l’extrem del tub de fusta (la gralla) i fer vibrar 

els llavis com si estiguéssim tocant una trompeta. En resulta un so molt vibrat. 

 Veu i so: en aquest efecte s’ha de repartir l’aire provinent dels pulmons entre fer 

vibrar l’inxa i també fer vibrar les cordes vocals. Així en resulten dos sons, el de les 

cordes vocals i el de la pròpia gralla, tot i que és una mica tallat. Cal anar amb compte 

amb aquest efecte ja que, si no es realitza de forma correcta, és molt fàcil forçar massa 

el coll. 

 Multifònics: consisteix en provocar que l’instrument sense l’ajuda de cap altre 

emissor produeixi dos sons alhora, creant així un interval determinat que variarà segons 

la combinació. Amb la gralla podem fer-los modificant alguna digitació (sobretot obrint 

forats de la mà dreta) o jugant amb la transició entre els harmònics. També ajuda a crear 

els multifònics el fet de recolzar les dents sobre l’inxa. 

 Un exemple pot ser posant la digitació del Do 5 tercer harmònic i variar la 

intensitat de l’aire. En un punt determinat no sona cap nota concreta sinó un interval de 

dos sons.  

 El següent recurs, la respiració circular, no se sol usar en la gralla ja que aquesta 

tècnica s’utilitza quan la columna d’aire necessària és petita. En la gralla normalment és 

gran i això ho dificulta. L’única situació on és factible utilitzar-la és quan hi ha algun 
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passatge molt llarg amb una dinàmica molt piano. 

 

 Respiració circular: consisteix en poder fer sonar l’instrument de manera 

continuada sense interrupcions per agafar aire. És una tècnica molt utilitzada en 

instruments de vent metall o en altres com el didgeridoo. El procés a seguir és el 

següent:  

1. Agafar aire normalment i començar a expulsar l’aire amb la particularitat que 

deixarem les galtes inflades per aconseguir una major capacitat d’aire dins la 

cavitat bucal.  

2. Hem de bloquejar la glotis, com si estiguéssim fent apnea i expulsar l’aire que 

queda dins la boca. Això ho aconseguirem fent força amb les galtes i també 

ajudant-nos de la llengua que fa un moviment semblant a quan pronunciem la 

paraula onomatopeica “xxxxt!”, com quan cridem algú. D’aquesta manera ens 

ajudarà a expulsar l’aire. 

3. Al mateix temps que l’acció anterior hem d’inspirar aire pel nas, tornant a 

omplir els pulmons. 

4. Per últim s’ha de desbloquejar la glotis i tornar a expulsar l’aire dels pulmons.    

 

Per continuar amb la respiració circular només cal tornar a començar des del pas 

2, tancant el cicle. 
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3. Presentació del concert 

Aquest concert neix de la inquietud per transportar la gralla a altres àmbits que 

m’aportessin nous horitzons i nous reptes musicals que enriquissin la meva cultura 

musical i interpretativa.  

Junt al company Pere Olivé amb el timbal de gralles i la percussió en general, 

varem encetar el projecte de crear un concert i un disc6 de música contemporània amb 

els nostres instruments. Amb aquest objectiu varem recopilar les poques obres existents 

per a gralla i percussió. A més a més varem parlar amb diferents compositors perquè ens 

composessin obres pensades per a la formació, ampliant un repertori poc explotat amb 

els instruments de la música tradicional. 

Gràcies a aquestes noves composicions, tant la gralla com el timbal de gralles 

han pogut endinsar-se en el llenguatge clàssic més cambrístic i absorbir-ne tots els seus 

conceptes, enriquint el repertori dels instruments i el propi com a músics.  

Aquesta formació d’una gralla i timbal o percussió ha estat al llarg de la història 

l’expressió mínima d’un grup de grallers que volgués tenir una base rítmica i una 

melodia que pogués plasmar una harmonia. D’aquesta manera  aquest duet pot tenir 

funcions tant variades com la d’acompanyar balls tradicionals fins avui en dia per 

exemple formar un grup de cambra.       

Seguidament es descriu el projecte musical del duo així també com una 

explicació de les obres que s’interpretaran al concert, escrites pels propis compositors. 

Les obres poden ser escoltades al disc annex. 

Deriva Errant és el títol d’una de les obres i que a més dóna nom al duo amb el 

que interpretarem el concert final i que paral·lelament hem realitzar un disc. 

Deriva errant sorgeix d’una trobada inesperada de dos joves músics als 

passadissos del tercer pis de l’ESMuC la primavera de l’any 2007. Aquest dos músics, 

vinculats molt estretament al món de la gralla i a la música tradicional de carrer 

decidim fecundar aquest nou projecte per tal de crear un duet de gralla dolça i 

instruments de percussió inusual fins ara. I quina música toquem? Doncs el repertori 

que trobeu en aquest disc: obres per a gralla i timbal ja existents i obres encarregades 

                                                
6 Aquest dics és l’Annex 16 que es troba enganxat a la contraportada del treball. 
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per l’ocasió, ampliant el ventall d’instruments de percussió i les possibilitats tècniques 

d’aquests.  

En aquest disc reflectim la inquietud musical per aportar als nostres instruments 

nous llenguatges, ampliar els horitzons  del públic que normalment consumeix música 

tradicional i fer una proposta atractiva als oients d’altres músiques. 

 

Seguidament les obres que s’interpretaran al concert final: 

 

Tempteig 

Estructurada en tres moviments, obre la peça un moviment a mode de preludi, 

de caràcter discursiu. El segon adopta un caire més reflexiu i interior que poc a poc es 

va tornant obsessiu. Tanca l' obra un toc més festiu format per dos temes que partint del 

mateix motiu melòdic ens porten a dos llocs ben diferents, fet que encara és més acusat 

degut als diferents elements de la  percussió que acompanya cadascun d' ells. 

Tots tres moviments estan relacionats entre ells mitjançant l' interval de quarta, 

que va adquirint diverses formes i caràcters al llarg de l’obra, servint com a punt de 

partida i desenvolupament per als diferents temes que hi apareixen. 

Josep Mateu Pérez (1976) 

 

4 Episodis / Narració / Reestructurant l’espai 

L’evolució de qualsevol instrument és condicionada pel treball conjunt de tres 

especialitats professionals: el luthier, el compositor i l’intèrpret. 

Quan el resultat del treball de cadascun d’ells pot influir en temps real sobre el 

dels altres dos, l’evolució resulta imparable. 

Actualment la gralla viu un moment històric clau, des d’aquest punt de vista. 

Personalment, rere l’encàrrec d’escriure nova música destinada a la gralla i al 

timbal, ha estat un fort estímul, i la música que comento n’és el resultat; podríem dir-ne 

la reacció natural vers aquest estímul. L’associació d’aquests dos instruments 

representa una combinació instrumental tradicional que ha demostrat sobradament 

potència, equilibri i eficàcia. Reinventar les relacions dels dos instruments dins el duet, 
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ha estat la meva fixació. Subvertir la funció de la percussió convertir-lo en element 

narratiu, que també proporciona material temàtic, ha estat clarament un dels objectius. 

Riquesa en la combinació d’intervals; equilibri entre diatonisme i cromatisme; 

ambigüitat -conscient- entre el món tonal i el modal. Portar l’esperit “cantable” a una 

expansió (tant a nivell de tessitura com d’abstracció). Combinació de progressions 

lògiques juntament amb estil rapsòdic i improvisador dotant el discurs melòdic d’una 

especial sensació de llibertat. 

Un cert control de la complexitat rítmica, pot proporcionar un resultat 

tímbricament “nou” però al mateix temps resulta comprensible d’es d’una primera 

escolta(...) 

Pot ser l’aliança de tots aquests elements (junts alquímicament), podria 

destil·lar una estètica que definís una part de la música popular del segle XXI 

Un nou folklore? 

Conrad Setó Martínez (1958) 

 

Dues peces per a gralla i percussió 

“Dues peces per gralla i timbal” són el passeig d’un instrumentista que 

s’autoconvida, curiós, a obrir la porta i passar al terreny veí -el de la composició- a 

xafardejar, sense més pretensió que la d’un tast breu i divertit. I s’hi afegeix l’atractiu 

d’apartar per una estona el timbal i la gralla de l’ambient de festa popular que tant els 

agrada, per posar-los sota els focus d’un escenari de concert. També hi ha la voluntat 

d’explorar la gralla cromàtica i contribuir així a l’interessant desenvolupament de 

l’instrument en els últims anys, gràcies a la notable implicació de grallers com el Jordi, 

així com d’oferir un espai d’expressió musical més complex que l’habitual a la 

percussió tradicional, sovint menystinguda en aquest aspecte, fet que artistassos com el 

Pere deixen en evidència. 

Poc a dir sobre la factura de les peces, prou naïf en el pla tècnic, i que resulta 

d’un joc més intuïtiu que acadèmic. En la primera, més reflexiva, el passeig s’impregna 

d’un cert aire modal, mentre que en la segona esdevé una dansa basada en un antic 

batec africà. 

Oleguer Beltran Pallarés (1984) 
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Deriva errant 

Aquesta obra, distribuïda en tres parts, pretén ésser una representació d’un 

cicle, d’una mena de bucle, una idea interconnectada entre ella mateixa, que va 

dibuixant-se i desdibuixant-se tota l’estona, seguint un camí que no mena enlloc i 

alhora porta arreu. Justament el títol de l’obra fa referència a això: allò que va a la 

deriva i allò que és errant. A tall d’exemple, només cal pensar en un grup de fulles de 

qualsevol arbre a la tardor, que han quedat amuntegades en un racó d’un carreró 

qualsevol, i que els corrents provocats pel vent, fan moure-les amunt i avall, d’esquerra 

a dreta, cap a totes direccions, sense un rumb que sigui clar, sinó una mobilitat 

constant, però poc definida. L’ element conductor és un leitmotiv que anirà apareixent 

durant tota l’obra, però amb diverses <mutacions> que el disfressaran durant el seu 

recorregut. 

Ivan Joanals i Ametller (1984) 

 

Bohdram solo nº3 - Glen Velez
7
 

No podem entendre el pandero modern sense Glen Velez. Aquest músic nord-

americà ha estat el pare fundador de l’ actual moviment dels Framedrums (tambors de 

marc) creant una nova tècnica després de molts anys d’estudiar els panderos de 

diferents cultures. Bohdram solo nº3  és una obra per a pandero sol i veu que es basa 

en un conjunt de cèl·lules rítmiques unides als sons vocals onomatopeics típics del 

llenguatge musical del sud de l’índia.  

Pere Olivé 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 En aquesta obra el compositor és Glen Velez i el text és de Pere Olivé. 
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4. Conclusions 

 Aquest projecte me’l vaig plantejar a partir de la necessitat d’una evolució 

tècnica en la gralla, per poder interpretar un nou repertori més exigent, ja fossin 

adaptacions de músiques d’altres àmbits o peces contemporànies per a gralla. He 

observat i experimentat que aquest tipus de repertori necessita tant una bona base 

tècnica com controlar els últims avanços interpretatius. D’aquesta manera he intentat 

resoldre una necessitat a la que m’hagués agradat tenir accés durant la meva formació, 

creant un punt de trobada de la tècnica necessària per a interpretar un repertori exigent 

amb la gralla.   

 Penso que de cara al futur per a pròxims estudiants pot ser una eina útil, un punt 

de consulta on aclarir certs dubtes o simplement iniciar-se en la tècnica més bàsica, 

complementant de manera teòrica les classes pràctiques. 

 Alguns continguts es poden aplicar de manera general a la majoria d’instruments 

de vent, però he procurat mostrar-los des del punt de vista de la gralla, especificant les 

característiques pròpies de les seves interpretacions. En canvi altres conceptes són molt 

més específics de la gralla, com les taules de digitacions i dels trinats. En aquest aspecte 

m’ha permès aprofundir en alguns camps on he pogut contribuir a engrandir el ventall 

tècnic de la gralla. He pogut plantejar-me conceptes que de ben segur que en futurs 

estudis i projectes hi podré aprofundir més, centrant-me en cada concepte específic. 

  Al llarg dels meus estudis superiors he pogut observar una evolució 

interpretativa en la gralla, una gran evolució tècnica i conceptual. Però per sort aquesta 

evolució encara està en ple desenvolupament i per tant crec que hi continuaran havent 

avenços tècnics en la gralla. El meu objectiu en aquest projecte ha estat mostrar-ne la 

situació actual. En aquest sentit penso que és fonamental que els estudiants i professors 

de gralla continuem veient la interpretació de la gralla com a molt millorable, fent 

continuar activa la recerca de noves tècniques. 

 Cada vegada ens atrevim a adaptar obres més difícils o n’encarreguem d’altres 

que també ens aportin conceptes nous, com és el cas del meu concert final. Tot plegat fa 

anar millorant la cultura grallera i els coneixements i capacitats dels seus intèrprets, 

sense deixar la tradició grallera i el seu aspecte més funcional, que és la base de les 

seves interpretacions. 
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  Per últim comentar que moltes de les classes teòriques i pràctiques realitzades a 

l’ESMuC m’han aportat coneixements que he pogut aplicar de manera general a la 

meva practica musical i també en aquest projecte. Així classes com els conjunts 

instrumentals o les formacions corporals m’han fet entendre conceptes com la 

respiració, la postura, l’actitud escènica, com integrar la gralla en un conjunt cambrístic. 

 Aquest projecte m’ha fet descobrir i ordenar els coneixements adquirits al llarg 

de molts anys, posant-los a disposició de tothom que hi estigui interessat.  
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