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Extracte 
 
Aquest projecte és fruit de la meva necessitat de buscar amb el meu instrument, la dolçaina, 
recursos interpretatius presents en altres instruments de la música tradicional. Aquests 
recursos, per desconeguts, em resulten nous i poden suposar la porta d’entrada a la 
investigació i estudi d’altres tradicions musicals. Aquest estudi pot també contribuir a veure 
la nostra pròpia tradició i patrimoni  musical d’una altra manera. 
Com a punt de partida es descriuen els recursos que s’utilitzen actualment en la 
interpretació de dolçaina. Posteriorment s’analitzen i descriuen diferents recursos a estudiar 
i aplicar. Tot i que el projecte està orientat a la pràctica, s’aporta abundant informació i 
reflexions al voltant de la dolçaina, la música tradicional i sobre aspectes comuns entre 
músiques de diferents indrets. 
 
Extracto 
 
Este proyecto es fruto de mi necesidad de buscar con mi instrumento, la dolçaina, recursos 
interpretativos presentes en otros instrumentos de la música tradicional. Estos recursos, 
por desconocidos, me resultan nuevos y pueden suponer la puerta de entrada a la 
investigación y el estudio de otras tradiciones musicales. Este estudio puede también 
contribuir a ver nuestra propia tradición y patrimonio musical de otra forma. 
Como punto de partida se describen los recursos que su usan actualmente en la 
interpretación de dolçaina. Posteriormente se analizan y describen diferentes recursos a 
estudiar y aplicar. Aunque el proyecto está orientado a la práctica, se aporta abundante 
información y reflexiones alrededor de la dolçaina, la música tradicional y sobre aspectos 
comunes entre músicas de diferentes zonas. 
 
Extract 
This project is the result of my need of searching with my instrument, the dolçaina, 
interpretive resources from other instruments of the traditional music. These resources, as 
unknown, are new for me and can be the door to start the investigation and study of other 
musical traditions. This study can also contribute to see our tradition and musical heritage 
from a new point of view. 
First of all we describe the resources we use nowadays in the dolçaina’s playing. Next we 
analyze and describe different resources to study and apply. Although the project is aimed 
at practicing, we provide abundant information and reflections on the dolçaina, traditional 
music and commonalities between music from different areas. 
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INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ 

La raó que origina l'elecció d'aquest tema és la situació actual a nivell interpretatiu/estilístic 

de la dolçaina i les incògnites de futur que d'aquesta situació es generen. El mateix títol del 

projecte és una pregunta que en absolut em proposo contestar. De fet és probable que 

aquest treball aporte més preguntes que respostes.  

 

Triar l’expressió “recurs” i tractar-la com la tracto ja origina confusió. L’instrument és el 

que és, per si mateix, amb unes possibilitats que l’intèrpret pot, o no, explotar. Així que els 

recursos, en realitat – com explico més endavant – són els que utilitza l’instrumentista i són 

determinats per les seues possibilitats i les seues capacitats, condicionades per les 

possibilitats reals de l’instrument. És per això que l’instrumentista modifica – o fa 

modificar – sovint alguns paràmetres dels instruments, per augmentar-ne les possibilitats i 

tindre més recursos. Però des del punt de vista de l’intèrpret, i condicionat per l’estreta i 

sovint esclava relació que té amb l’instrument, de vegades sembla que els recursos estiguen 

a dins de l’instrument i siga tasca nostra mirar-ne l’interior i treure’ls a fora a base d’esforç. 

A més, en el món de la dolçaina, els recursos emprats adquireixen un enorme pes identitari 

i poden servir en ocasions i contextos per construir una imatge d’allò que és o que volem 

que siga l’instrument i, per tant, diferenciar-lo d’altres i no precisament d’una manera 

organològica. És per això que, tot i arriscant-me a generar confusió, estableixo una estreta 

relació entre dolçaina i recursos, tot atorgant a l’instrument una personalitat que en realitat no 

té i deixant un poc a banda l’intèrpret (tot i que sense aquest, com diu Xavi Lozano1,  

l’instrument no seria res). Efectivament, els recursos depenen de la imaginació i, per tant, 

de les influències que té l’intèrpret. 

 

La dolçaina, tal i com l'entenem avui dia, té com a zona geogràfica d'ús el País Valencià (en 

algunes zones ultrapassant-ne les fronteres geogràfiques) i una petita part de les Terres de 

l’Ebre. 

 

La transmissió no només dels usos i funcions de la dolçaina sinó de l'estil interpretatiu 

d'aquesta ha estat fins ben entrat el segle XX de manera oral. Per aquesta raó, en revifar l'ús 

de la dolçaina a la dècada dels 80, després de molts anys de, podríem dir, decadència en l’ús, 

poc se sabia de certes maneres de fer transmeses de manera oral i, per tant, conservades per 

sort només en la memòria d'alguns. És ben cert que en aquest moment de revifalla encara 

hi havia alguns2 sonadors d'herència tradicional però, ben lluny de tenir-los com a model, la 
                                                 
1 Xavi Lozano és un polifacètic i eclèctic músic de Badalona que s’autodefineix com a bufador de tubs. És 
capaç de convertir qualsevol cosa que tinga forma de tub o similar en un instrument de vent. 
2 Aquest alguns reflecteix clarament la mentalitat actual. Mirant enrere, remuntant-nos a la dècada dels 50, 60, 
70, (o tan enrere com la documentació ens permeta) i mirant des del punt de vista actual el nombre de 
dolçainers i tabaleters en actiu en aquelles èpoques ens el fan qualificar d’alguns o fins i tot d’uns pocs. De fet 
sovint es diu que ja no hi quedava pràcticament ningú (com s’afirma en el recent documental La dolçaina: del 
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recuperació de l'ús de la dolçaina prengué altres camins. Les noves necessitats socials i 

culturals, en plena transició política, es mesclaren en certa manera amb qüestions 

identitàries i ideològiques que s'ajuntaren a la revalorització del treball dels folkloristes, 

mitjançant la posada en pràctica (en música) de gran part del contingut dels cançoners, 

elaborats sota la influència tardo-romàntica i avui tan posats en dubte quant a rigor i 

objectivitat, tot i el seu indubtable valor documental. “La música tradicional i folklòrica 

valenciana ja ha sigut tractada segons els plantejaments de l'esmentat folklore musical 

tardoromàntic per autors com Oscar Esplá, Eduardo López-Chavarri Marco, Manuel Palau, 

María Teresa Oller o Salvador Seguí. No ha sigut fins les acaballes del segle XX quan han 

vist la llum els treballs de Vicent Torrent o Fermín Pardo, que s'adscriuen a un enfocament 

més etnomusicològic.” (Reig, Jordi: 2005, pàg. 4). 

 

En aquest bressol s'anà gestant la inquietud d'uns pocs que van veure en la dolçaina un 

mitjà d'expressió, alhora que un vehicle de canalització d'altres tipus d'inquietuds. En aquell 

context social, la mirada, necessàriament, es dirigí cap a l'únic model musical vàlid del 

moment, el model acadèmic. 

 

A partir d'aquí, i en aquesta línia, la pràctica de l'instrument ha evolucionat a grans passos 

en aquests vint anys. La lecto-escriptura acadèmica ha esdevingut l'únic element de 

transmissió de manera que la morfologia de l'instrument i la tècnica d'execució s'ha anat 

adaptant costosament a unes noves necessitats creades, en certa manera, per nosaltres 

mateixos, els i les intèrprets de dolçaina. 

 

La gran batalla d'aquesta última dècada ha estat aconseguir, recentment, el reconeixement 

oficial de la dolçaina i poder, així, introduir-la en els conservatoris de grau mitjà del País 

Valencià. Hom pot, per fi, estudiar música en un conservatori sense haver d'estudiar, com 

hem fet tants, un instrument paral�lel – dels reconeguts oficialment– . Després d'aquesta 

batalla sembla que les coses s'han refredat i alguns comencen a veure com, mentre 

s'invertien esforços defensant i justificant els estudis acadèmics de la dolçaina, aquesta ha 

anat evolucionant potser massa apartada de la tradició. Això ha estat inevitable i 

segurament necessari. Els usos de l'instrument també han canviat i, de la mateixa manera 

que ha perdut espais d'ús i part de la seua funció històrica, també s'han creat nous usos i 

nous espais, com veurem en l’apartat 2. Veiem així la formació de gran colla de dolçaines 

amb plantilla de percussió orquestral, dolçaina i piano, concerts de “cambra” de trio de 

                                                                                                                                               
carrer a l’aula) en el moment que es va iniciar la revifalla d’ús de la dolçaina. El que no tenim en compte és que 
potser hi havia els dolçainers necessaris, és a dir, els que la societat podia sustentar. Tocar la dolçaina era una 
ofici competitiu i no una afecció com ara. Abans un dolçainer tenia un abast comarcal com a mínim i avui 
n’hi ha a cada poble. Així que, si fem recerca i som capaços de canviar el nostre punt de vista, caldria canviar 
aquest alguns per un molts, els suficients i necessaris. Tot i això considero necessari posar alguns en cursiva per 
fer un toc d’atenció i incitar a la reflexió. 
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dolçaines i percussió, concerts de dolçaina solista i banda o orquestra, o fins i tot la 

dolçaina als grups de rock. Veiem així com, en certa manera, en aquestes noves formacions 

s'ha produït un emmirallament de la música clàssica o acadèmica. També podem veure la 

dolçaina en grups de l'anomenada música tradicional “mediterrània”, però amb un 

concepte interpretatiu gens allunyat del de les formacions abans esmentades. De fet, en 

aquestes formacions del panorama folk3, l’ús de la dolçaina està més justificat per una 

qüestió identitària i per l’exotisme que en suscita el so, que no pel convenciment dels seus 

usuaris de les possibilitats expressives de l’instrument. En aquests tipus de grups la dolçaina 

no és més que un timbre diferent i nostre amb el qual jugar, sovint utilitzada per la seua 

potència sonora en el clímax dels temes on intervé i poca cosa més.  

 

Davant d’aquesta línia actual d’ús i de treball, manca, doncs, una mirada cap al passat, 

almenys el més immediat o recent, si és possible encara. Ens cal aprendre d'aquell passat si 

volem avançar cap al futur. No només amb un interès històric, sinó per aprendre coses útils 

que podem aplicar avui amb un sentit de modernitat, perquè són coses avui desconegudes. 

Potser caldria ara començar a aprendre les formes o pals tradicionals, els ritmes (alguns 

d'ells tant complexos per a nosaltres), el tractament modal de tantes melodies, els 

ornaments sovint tan diferents dels acadèmics, les maneres d'improvisar i/o de produir 

variacions... 

 

El problema rau, però, en el fet que no tenim la documentació necessària per saber com es 

tocava la dolçaina fa dos-cents anys, ni fa cent, i poca cosa podrem saber de com es tocava 

en fa setanta. Però precisament per això potser és lícit fixar-se en la manera com es toquen 

els instruments tradicionals altres indrets on la música tradicional no ha sofert un 

trencament en el sistema de transmissió natural i, per tant, ha evolucionat de manera 

coherent amb aquest i amb el seu entorn constantment canviant, alhora que ha anat 

assimilant les influències rebudes. I és aquesta mirada cap enfora, precisament, la raó del 

meu projecte final. 
 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

OBJECTIUS 

 

L'objectiu d'aquest projecte és recopilar material i recursos per bastir la tècnica instrumental 

de la dolçaina d'elements provinents de la tradició interpretativa de músiques tradicionals 

                                                 
3 Així s’anomena o s’etiqueta aquest tipus de formacions musicals. 
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properes o relativament properes. Mirar què fan en altres indrets on la pràctica de la música 

tradicional s'ha mantingut viva (i, per tant, ha evolucionat en relació a unes bases sòlides, a 

un caldo de cultiu) per tal de trobar recursos expressius diferents dels provinents del món 

acadèmic. L'aprenentatge actual de la dolçaina mitjançant la partitura té molts avantatges 

però també limita, en certa manera, els recursos a tot allò factible de ser escrit i que no 

origine dubte a l'hora de reproduir-ho: trins, grupets, mordents, apoiatures, glissandos, 

portaments, combinacions d'articulacions, vibrat, afinació aproximada tant com es puga al 

temperament igual... “La partitura es construeix en un sistema consensuat per conveni 

entre compositor-transcriptor i intèrpret-lector, en què existeixen una sèrie de claus 

conegudes que permeten el desxifrat del complex codi d’escriptura musical.” (Bikandi, 

Sabin i Santamaria, Jabi: 1997, pàg. 22). Potser des de l’àmbit actual de la música tradicional 

caldria renegociar  aquest conveni? 

 

Si la tècnica de la dolçaina s'ha bastit en les últimes dècades de la lecto-escriptura i les 

maneres de transmissió acadèmiques, és lícit i útil girar la mirada envers elements, encara 

que forans, provinents d’altres tradicions en què la transmissió oral encara és viva. La meua 

intenció, però, no és “trobar” allò autèntic, ni iniciar una “inútil recerca de l’origen” (Ayats: 

2000) o d’allò genuí de la música tradicional de la dolçaina o de la música tradicional 

valenciana, sinó ampliar coneixements mitjançant altres camins diferents dels ja recorreguts. 

Això no és nou, ja ho hem fet aquests últims anys i ho seguim fent apropiant-nos de 

recursos i idees, per petites que siguen, de la música clàssica, pop, jazz... 

  

El repte consistirà a seleccionar els recursos que m’acaben interessant per raons estètiques i 

adaptar-los a l’instrument, és a dir, aconseguir dominar-los com a instrumentista. Val la 

pena remarcar que la intenció última d'aquest projecte no és copiar aquests estils i aquestes 

músiques, tot i que aquest serà el procediment pràctic, sinó dotar el llenguatge de la 

dolçaina amb recursos provinents de la música tradicional, tant per raons estètiques, com 

per raons pedagògiques. Aquest projecte, doncs, constitueix un primer pas. No pretenc ara 

aplicar directament aquests elements directament a la música pròpia de la dolçaina, ja que 

aquest és un projecte a molt llarg termini del qual només teniu una petita part a les mans. 

Amb prou feines durant aquest curs acadèmic he tingut temps d’escoltar només una part 

del repertori que m’agradaria abordar, analitzar el que m’aprofita, analitzar i sistematitzar els 

recursos i, finalment i amb sort, adaptar-los al meu instrument. Molt més enllà quedarà 

assimilar-los com a part del meu llenguatge i, així, poder utilitzar-los en la música de 

dolçaina, tradicional o no. És per això que la part pràctica del meu projecte, el concert, no 

consistirà en la interpretació de música de la tradició del meu instrument, sinó en l’execució 

de temes tradicionals d’altres indrets que haja estudiat durant la realització d’aquest 

projecte, intentant copsar l’estil i, sobretot, els recursos d’aquells instruments amb el meu. 
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METODOLOGIA 

 
Objectius a priori: classificació de recursos que m’agradaria treballar. 

Selecció dels estils musicals i zones geogràfiques a treballar on podem trobar aquests 
recursos. 

Recopilació de bibliografia i videografia vinculada al tema, així com recerca en llocs web. 

Recopilació, audició i selecció de les músiques a estudiar.  

Entrevistes personals amb músics coneixedors de cada estil concret a analitzar 

Selecció, identificació i classificació/descripció dels recursos a treballar.  

Anàlisi de l'estil ornamental. 

Anàlisi de les escales o dels modes emprats. 

Anàlisi dels ritmes utilitzats i de com els músics pensen i viuen els ritmes, si és possible 
parlar amb ells.  

Anàlisi de les improvisacions i relació d'aquestes amb el mode o escala. 

Pràctica, si és possible, amb l’instrument original amb què s’interpreten les músiques 
estudiades per tal d’experimentar els mecanismes d’execució (dolçaina castellana, gaita 
charra, alboka, ney, gaida búlgara - jura gaida i kaba gaida - , sac de gemecs, zourna...) 

Valoració dels recursos estudiats i tria dels més viables a realitzar durant el temps de 
desenvolupament i execució del projecte. 

Tria del repertori del concert en funció dels recursos que s’han treballat amb èxit. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

1. La dolçaina actual: descripció i elements 
 
1.1.  Terminologia entorn a l’instrument 

 
Respecte al nom de l’instrument i de l’instrumentista podem trobar, actualment, 
diferents variants arreu dels Països Catalans: dolçaina i dolçainer, gaita i gaiter, xirimita i 
xirimiter, xaramita i xaramiter. Avui, motivat pel fenomen de recuperació de 
l’instrument, el nom més utilitzat és el de dolçaina i dolçainer. Existeix l’evidència que la 
denominació gaita i gaiter estava, fins fa unes dècades, molt estesa en ús per l’interior 
de la circumscripció de Castelló i part de les Terres de l’Ebre. És per això que algunes 
agrupacions n’han recuperat el nom. Cal esmentar també la interessant aportació de 
Joan Pellisa (2008) en el seu escrit La gaita (referenciat en la bibliografia) on parla de la 
gaita com a instrument diferent de la dolçaina, i ho fa basant-se en comparacions 
organològiques.  
 
Si ens volem remuntar en la història podem veure la varietat terminològica segons 
zones i èpoques en l’escrit Dolçaina i festa de J.Cuscó (2008), en què l’autor fa un 
documentat repàs, des del segle XV, sobre aquesta diversitat de noms. La seua lectura 
és, realment, sorprenent. 
 
Respecte a la terminació de la denominació dolçainer, gaiter, graller, timbaler, tabaleter, 
pot resultar aclaridora aquesta cita (E. Cano i X. Richart 2003): 
 
...(Per) ajudar a comprendre un poc la consideració vers l’instrument que es tenia en el passat. Per fer-
la derivar de dolçaina s’utilitza la desinència –er, per donar-li un significat igual que amb 
llanterner, torner, forner, ferrer o cabrer. Dolçainer no és aquell, per tant, que es dedica a 
l’art de tocar la dolçaina, sinó a l’ofici de fer-la sonar. Aquest matís referit a ‘art de’, o ‘virtut de’ 
(relacionat amb l’art de la música) ve donat per la desinència –ista, que és la que s’afegeix al nom de 
qualsevol altre instrument de caràcter més culte i normalitzat: flautista, trompetista, guitarrista, 
pianista...” 
 
Avui, i a jutjar per les aparences, la dolçaina és un instrument en Sol (i poques vegades 
en Fa), de fusta negra, sense claus ni d’extensió ni cromàtiques, sense anelles 
metàl�liques ornamentals o de reforç, amb la superfície ornamentada amb motius 
tornejats i amb un interior extremadament obert a l’extrem de la campana. Això està 
tan acceptat que sembla que allò que es desvia un poc d’aquesta descripció ja no pot ser 
necessàriament una dolçaina. Però, tot i mancar estudis suficients al respecte, sembla 
que només fa unes quantes dècades això no era ben bé així i es donaven diferències  
notables entre models de dolçaines, segons que es pot observar comparant fotografies 
de sonadors de diferents indrets4, contrastant instruments conservats o interpretant 

                                                 
4 Tot i que difícils de trobar, podem veure fotografies d’altres tipus de dolçaines en publicacions com 
l’extingida revista La Canya, La Xaramita en Alcoi, Veus i teclats... Totes esmentades en l’apartat de bibliografia. 
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entrevistes realitzades5 a sonadors o persones que els han coneguts (converses amb 
Xavier Richart, J. V. Castel, Bene Ripoll (nét) i Juan Algabeño)6. Sembla que l’aspecte 
extern no feia la cosa, ja que allò que importava era la funció. 

 
 
Veiem aquí diversos tipus de dolçaines, de diferents 
mides i èpoques. La primera és una dolçaina morellana 
llarga construïda recentment per Casimiro Ripollés. La 
segona, segons em van dir, era la dolçaina de l’últim 
dolçainer del meu poble, Vinaròs. La tercera és una de 
les meues primeres dolçaines construïda al Grau de 
Castelló i que ja fa prous anys que no es fabrica. La 
quarta és la que utilitzo actualment, construïda amb torn 
numèric. La cinquena és un requinto construït fa molts 
anys per C. Ripollés. La sisena i setena eren les últimes 
gaites utilitzades per Julián Andolz,  Tio Tieso. La 
novena, que és idèntica a una gralla seca, era d’un 
dolçainer de Monroig (Aragó) Manuel Gil (aquestes tres 
últimes imatges estan extretes del llibret del CD 
Dulzaineros de Alcañiz referenciat a la bibliografia). La 
desena és la tocada pel Sinyó Audí, dolçainer de Tortosa 

                                                 
5 Joan Tomàs i Joan Amades, en una missió de recerca feta el 1927 per a l’OCPC (vol. 8), descriuen la 
dolçaina/gaita de Jaume Blanch “Lo Xato” i es dedueix clarament que és un instrument més curt i estret que 
l’actual. A més a més, lo Xato afirma que originalment el seu instrument era llis i sense anelles metàl�liques, 
les quals es va fer col�locar més endavant, de manera que, un cop posades, ens recorda una gralla seca actual. 
6 Xavier Richart (Algemesí) ha anat modificant l’instrument al llarg de la seua vida. J. V. Castel (Morella) m’ha 
mostrat dolçaines antigues amb importants diferències organològiques. Juan Algabeño (Peníscola) toca amb 
una dolçaina antiga amb anelles metàl�liques i un interior molt estret. Bene Ripoll (Ibi) té la dolçaina del seu 
avi que te una nota més en el registre greu i un aspecte diferent a la dolçaina actual. 
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als anys 60. Es tracta d’una dolçaina germana de les dolçaines o gaites utilitzades pel 
venerats Flarets de Santa Bàrbara (Baix Ebre) de la primera meitat del segle XX. Aquest 
instrument, tot i ser considerat pels usuaris com a gaita o dolçaina, és en realitat una 
dolçaina castellana, amb el mateix interior, disseny i sistema de claus. Cosa que 
demostra com els músics tocaven amb allò que consideraven millor o amb més 
possibilitats i que, almenys per a ells, els instruments no tenien una càrrega identitària 
tant forta com li donem ara. L’última dolçaina és un model de plàstic, que resulta més 
econòmic i no exigeix tanta cura en el seu manteniment o transport. 
 
En relació a les dolçaines amb anelles que s’assemblen a les gralles seques, resulten 
interessants les següents fotografies de dolçainers. La primera d’un dolçainer del País 
Valencià i la segona del gaiter Jaume Blanc Lo Xato, feta el 1927. 
 

 
 

 
1.2.  Descripció 

Es tracta d’un instrument de vent-fusta troncocònic de doble llengüeta, englobat dins 
la denominació d’oboès populars. Consta de tres parts: 

1. El cos de l’instrument 

El cos de l’instrument és de fusta i d’una sola peça. El model estandarditzat més 
emprat actualment fa 30’5 cm de llargada i acostuma a ser de fustes tropicals com el 
granadillo, caqui o palvioleta, tot i que aquests instruments sempre havien estat 
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construïts amb fusta d’arbres fruiters del país. Té vuit forats melòdics i dos 
d’afinació a la zona de la campana.  

 

2. El tudell 

És la peça metàl�lica que uneix canya i cos i que canalitza l’aire i transmet les               
vibracions originades per la canya. Es fabrica generalment de llautó. 

 

3. La canya 

Llengüeta doble de dimensions considerables en relació a la curta mida de 
l’instrument. Les seues dimensions són semblants a una canya de fagot, tot i que 
una dolçaina és moltíssim més petita que un fagot. El procés de construcció i 
acabat d’ambdues també és molt diferent. 
 

L’altre element que defineix l’instrument és el so. Es tracta d’un so molt potent i 
timbrat, ja que l’àmbit d’ús és el carrer i s’ha de poder sentir des de lluny. Una dolçaina i 
un tabal desenvolupen la seua funció habitualment en un entorn a l’aire lliure i festiu, on 
hi ha brogit de festa i on sovint acompanyen balls que tenen elements sorollosos com 
cascavells, bastons, castanyoles, etc. El so, doncs, s’ha d’imposar necessàriament per 
sobre dels altres. 

Actualment les podem trobar comercialment estandaritzades en dos models: 

• Dolçaina en Sol, que és la més utilitzada i estudiada. La lecto-escriptura és en Sol i 
la nota més greu en to real és un La 3. 

• Dolçaina en Fa. D’ús més reduït. La lecto-escriptura és en Fa i la nota més greu en 
to real és un Sol 3. 

 
 

2. Funció 

L’ús de la dolçaina, segons la documentació existent, sempre ha estat funcional, és a dir, 
acompanyar amb música algun ritual: acompanyament d’autoritats, balls diversos, balls de 
plaça, acompanyament de bestiari, cercaviles, rondes, albades, bodes, processons i rituals 
religiosos diversos, jocs infantils i jocs o competicions d’adults... i un llarg etc. 

La dolçaina potser ja no participa en alguns dels rituals, però de ben segur que tenint en 
compte tot el territori d’ús de l’instrument, encara es mantenen la majoria de funcions. Tot 
i que no és habitual, encara podem sentir la dolçaina en algun casament, encara s’amenitzen 
les cucanyes amb dolçaina en algunes poblacions, en alguns pobles encara és costum 
acompanyar les autoritats amb dolçaina, tot i que majoritàriament són les bandes les que 
desenvolupen ara aquesta funció. I així podríem anar mirant poble per poble i trobaríem 
que moltes de les funcions, encara que de vegades testimonials, continuen vives. I, per 
descomptat, el seu paper continua ben present en tota festa major. 
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D’altra banda, des de fa unes dècades, l’instrument ha anat assolint noves funcions. La 
principal novetat és la funció de passar-ho bé. Seguint sempre la documentació, tocar la 
dolçaina era un ofici de pocs, però un ofici. Avui la dolçaina segueix sent un ofici de pocs 
però sobretot és una afició de molts. Allò que incita a tocar la dolçaina a la majoria de la 
gent no és dedicar-s’hi i guanyar diners, sinó gaudir-ne. 

Cal dir que la dolçaina sempre ha sonat sola amb el tabal o dues dolçaines i tabal en el cas 
de músics familiars. Avui, en canvi, aquestes formacions són minoritàries ja que la colla de 
dolçaines s’ha convertit en la formació habitual, cosa gens d’estranyar si tenim en compte que 
hi ha una densitat enorme d’usuaris de dolçaina i tabal que, a més, va en augment.  

Fruit d’aquestes noves formacions, la dolçaina s’ha inserit de manera massiva en les festes 
de moros i cristians. La presència de la formació dolçaina i tabal a les festes7 de moros i 
cristians és molt antiga, però no és fins el s. XX que apareix l’anomenada música festera. “La 
pimera vegada, que se sàpiga, que va actuar un grup de “xirimies” a les entrades de moros 
d’Alcoi i, per tant, a la resta de pobles on se celebren festes d’aquesta modalitat, fou en 
l’estrena de la marxa mora de Camilo Pérez Montllor “L’Entrà dels Moros” composta el 
1914, per la Banda Primitiva d’Alcoi acompanyada de “xirimies” que foren portades 
expressament del Marroc i tocades per músics de «La Vella»”. (Pitarch: 1999, pàg. 147). El 
1943 el dolçainer Bene Ripoll ja “toca en públic junt als companys de banda i xaranga la 
marxa mora “Xitxi i pa, vergonya no n’hi ha”, oïda a la guàrdia mora del cap de l’estat en la 
seua visita a Alcoi” (Id., pàg. 49). Veieu una fotografia on es veu Bene Ripoll i d’altres 
dolçainers tocant l’entrà de moros i cristians del 22 d’Abril de 1962 a Alcoi, amb la Banda 
de Música Unió Musical d’Alcoi.  

 

                                                 
7 Caldria dir balls, ja que festes és una denominació més moderna, ja entrat el segle XX. 
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Les noves formacions han generat la urgència de nou repertori i la creació d’aquest nou 
repertori ha originat la necessitat de mostrar-lo en forma de concerts. Tot i que es diu que 
l’àmbit de concert és nou en l’ús de l’instrument, tenim referències que demostren que en 
algunes ocasions es realitzaven concerts (no sabem si llargs o curts) de dolçaina. Els 
dolçainers de Tales, una famosa saga familiar que va crear el que es coneix com a primera 
escola de dolçaina, feien concerts a primeries del s. XX. “En el seu repertori incloïen melodies 
d’obres simfòniques, fragments d’òpera i cançons en boga acompanyant-se amb una flauta per donar més 
extensió i dolçor a les seues fermates” (Ricardo Blasco: 1959).  

A banda de les colles, en algunes ocasions han aparegut petites formacions – podríem dir, 
de caràcter cambrístic tot i ser un terme pot adequat i aliè a aquest àmbit – de dues, tres o 
fins a quatre dolçaines i un o dos percussionistes. La finalitat d’aquests grups (La Inestable, 
l’Alborgí, Tresmall, La Til�lera...) és abordar repertoris que no hi ha ocasió de tocar en els 
contextos habituals. Així, de tant en tant, podem sentir la dolçaina en format concert i en 
algun local adequat per a aquest tipus d’esdeveniments. Encara menys habituals, però molt 
coneguts, són els casos d’introducció de la dolçaina en grups de rock. Ja hi ha haver un 
precedent en els anys vuitanta, el grup Vici, i actualment podem sentir Obrint Pas, La Gossa 
Sorda, Svàters, Arròs Caldós... 

Altres funcions aparegudes a finals dels 70 són la introducció de l’instrument en grups de 
folk. Al Tall en va ser iniciador i l’han seguit Urbàlia Rurana, Tres Fan Ball, L’Ham de Foc 
o Aljub, entre d’altres. 

També podem veure-la en fires medievals, teatre d’animació de carrer, correfocs... 

Semblantment podem veure la dolçaina en formacions que, en principi, li són del tot 
alienes com exercint d’instrument solista en concerts per a dolçaina i banda, orquestra o 
piano. Menys habitual encara és la provatura de fusionar la dolçaina amb el swing o el jazz 
(Pasqualet swing band, Dolç-tab jazz project o Tramuntana), o interpretant música barroca (La 
Tresquera, Grup Ternari, Dolçabalochi...) 

Tot i això, alguns d’aquests nous horitzons, algunes d’aquestes noves funcions són provatures 
o apostes d’una minoria dels dolçainers que encara tardaran a quallar. La majoria 
d’intèrprets de l’instrument desenvolupen només les funcions tradicionals. 

 
3. Fitxa tècnica de l’instrument 

Si el que intento amb aquest projecte és apropar-me i mirar d’apropiar-me tècniques i 
recursos d’altres instruments – recursos que no s’empren amb la dolçaina –, trobo 
necessari, doncs, descriure primer quins són els recursos del meu instrument. Per a aquest 
propòsit inclouré a continuació la Fitxa tècnica de la dolçaina (material no editat) elaborada pel 
professor Xavier Richart.8 Aquesta fitxa és un material no editat i penjat a internet per a ús 
lliure. Intenta acotar i descriure’n les possibilitats actuals per facilitar-ne l’ús, bàsicament a 
nivell compositiu, a aquelles persones que no el coneixen bé. 

                                                 
8 Xavier Richart (1963) és professor de dolçaina al conservatori Municipal José Iturbi de València des de l’any 
1989. (1989-2000, interí; titular des del 2000). 
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Tessitura 
L’extensió en so real és des del LA 3 final al MI 5. En comptades ocasions hom utilitza el 
FA # 5, i sempre ben preparat, lligat i en progressió de graus conjunts.  

Lectoescriptura musical 
La música per a dolçaina sempre s’escriu en clau de Sol. El nostre instrument s’anomena 
dolçaina en SOL, la qual cosa vol dir que és un instrument transpositor que llig la seua 
música en sol. Les partitures escrites correctament per a dolçaina estan transportades per a 
instrument en sol. Així doncs,  la nota més greu és el Re escrit davall del pentagrama i la 
nota més aguda el LA situat en la primera línia addicional damunt del pentagrama. Per 
saber les notes reals (en DO) en una partitura per a dolçaina, cal fer un transport d’una 
quinta justa ascendent. 

Per tant, sempre que no s’especifique allò contrari, en els apartats que hi ha a continuació, 
quan hom esmenta el nom de notes i / o de tonalitats, fa referència a les específiques de la 
dolçaina (en Sol) i no a les notes reals (en Do). 

Acústica 
El so del nostre instrument és penetrant i de gran potència. Fins fa pocs anys la seua 
activitat s’ha esdevingut exclusivament als carrers i places de molts pobles i ciutats, sent el 
protagonista de grans concentracions de públic al si de festes i costums de les nostres 
comarques. Per aquest motiu és lògic que, en la seua contínua evolució, hom apreciara i 
desenvolupara de manera especial la seua potència sonora. 

Pel fet d’utilitzar la canya doble i el tub cònic, el so de la dolçaina pot assemblar-se 
bàsicament al de l’oboè o la xirimia; no obstant això, hi ha notables diferències. Tot i que el 
nostre instrument produeix sons en una tessitura aguda, té una gran personalitat tímbrica 
per causa de la gran riquesa en harmònics que posseeix. En determinades condicions 
d’audició també pot assemblar-se al saxo soprano o a la trompeta. 

El domini de l’afinació es basa en combinacions de posicions digitals sobre 8 orificis (set 
davanters i un altre posterior), i en subtils canvis en la pressió de l’aire i en l’embocadura. 

Registre 
L’àmbit acústic de la dolçaina es divideix en dos registres que es diferencien pel timbre i per 
la manera de produir-se. 

1.-Registre mitjà: El so és natural. És el més descansat i relaxat. Comprèn la primera 
octava, des del Re greu (LA 3 real) fins al Re agut (LA 4 real). L’afinació de l’escala 
diatònica de l’instrument en aquesta octava és relativament senzilla. 
 
2.-Registre agut: Són els primers harmònics de les notes naturals que es produeixen 
per un augment de la pressió de la columna d’aire. L’afinació és molt complicada i 
l’execució és més difícil i cansada. Mantindre aquest registre durant un cert període 
de temps és vertaderament esgotador i l’execució pot esdevenir impossible. Se situa 
en la segona octava, des del MI agut (SI 4 real) fins al LA agut (MI 5 real). 

Alteracions 
Tot i que la dolçaina no és un instrument concebut per a produir cromatismes, en 
l’actualitat es pot aconseguir l’execució, mitjançant una tècnica de combinacions de 
digitació (forques) i obertura o tancament parcial de forats. És una tècnica molt complexa i 
difícil, amb evidents canvis de timbre i de volum i grans dificultats d’afinació. 
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Les alteracions amb un so clar i potent, i alhora senzilles d’executar són: Do # i Re # de la 
primera octava. 

Amb un so més apagat, de major dificultat i amb una gran disminució de la potència sonora 
trobem: Fa natural, Si b / La #, Sol # / La b de la primera octava i Fa natural, Re # / Mi b 
i Sol # / La b de la segona octava. 

Tonalitats 
Les tonalitats més utilitzades a causa de la menor dificultat són: Sol M i Re M, ja que el Fa 
# i el Do # es produeixen de manera natural. També el Mi m, ja que el Re # de la primera 
octava és una alteració senzilla.  

De certa dificultat és la tonalitat de Do M, ja que el Fa natural no es produeix de manera 
natural, i dins de l’escala natural de la dolçaina està considerat com una alteració. D’altra 
banda, no existeix la tònica inferior (Do greu). 

Difícils: Si m, Sol m, La M i La m. 
Molt difícils: Mi M, Re m, Fa # m, Do # m, Fa M, Mi b M, Do m i Si b M. 
De màxima dificultat són la resta de tonalitats. 

Dinàmica 
Com s’ha dit adés, el so del nostre instrument té una gran potència. Això vol dir que tocar 
fort és allò habitual i còmode i que tocar més fort resulta impossible.  

Amb les tècniques d’interpretació actuals hom pot aconseguir efectes de dinàmica, però es 
tracta d’una activitat massa dificultosa, perquè complica enormement l’afinació i origina la 
pèrdua de timbre. En conseqüència, cal tindre en compte els següents aclariments si se’n 
vol traure el màxim profit de la interpretació i de l’expressió: 

1.- Hom no ha d’utilitzar mai els canvis dinàmics en el segon registre (del MI al LA 
aguts). Aquestes notes sempre sonen fortes i sols amb molta dificultat hom pot 
apaivagar i enfosquir lleugerament el so.  
2. –En el nostre instrument, a diferència del que passa amb d’altres, baixar la potència 
sonora implica un enorme esforç físic en  l’embocadura i la utilització d’una tècnica 
de gran dificultat i complexitat. Cal anar amb compte i no acumular dificultats. 
3. –Només es pot garantir l’èxit en la gamma des d’ un ff  fins a un mp. 
4. -No s’ha d’abusar dels canvis sobtats. 

Articulació 
L’articulació de l’instrument és molt limitada si la comparem amb la resta d’instruments de 
la seua família. Per això i per raons tècniques com ara la impossibilitat de realitzar el doble i 
/ o triple picat, l’execució és lenta. 

Per a interpretar a elevada velocitat, cal recórrer a les combinacions de lligats, tenint en 
compte la dificultat que comporta el canvi d’ octava i en la major part de les ocasions la 
impossibilitat.   

Una de les peculiaritats del nostre instrument és que l’emissió natural i més fàcil del so 
s’origina articulant el principi i el final de la nota, mentre que en altres instruments de vent 
resulta més normal o senzilla l’emissió sense articulació. D’altra banda, l’articulació còmoda 
per al dolçainer/a consisteix en un atac dur i concret, molt comprensible si hom pensa que 
es tracta d’un instrument de gran potència sonora que no ha desenvolupat altres tècniques 
senzillament perquè no li feien falta (l’evolució sorgeix quasi sempre arran de la necessitat). 



17 
 

Però, malgrat aquestes circumstàncies, la tècnica en l’atac simple i els lligats està 
evolucionant de valent per tal d’assolir una gamma ampla en matisos per a la dicció de la 
frase musical. El motiu d’aquesta evolució rau fonamentalment en la convivència amb els 
altres instruments normalitzats. 

Digitació 
Les característiques en la digitació són gairebé les mateixes que pot tenir qualsevol 
instrument de vent i fusta sense claus. Només cal considerar que les posicions de Fa 
natural, Si b / La # i La b / Sol # dificulten enormement l’execució a certes velocitats. 

També cal tenir en compte els canvis de registre, ja que el nostre instrument no té claus o 
posicions digitals per canviar d’octava, per la qual cosa cal recórrer a la pressió de l’aire i de 
l’embocadura (harmònics). 

Resistència 
La dolçaina és un instrument musical que ocasiona ràpidament la fatiga física i psicològica 
de l’intèrpret, molt més ràpidament que els instruments de metall. Això s’esdevé sobretot a 
causa de les seues característiques.  

Com que es tracta d’un instrument curt, ofereix poca resistència al pas de l’aire i exigeix per 
tant l’ús d’una gran quantitat i pressió. 

La canya que s’hi empra és una de les majors i més dures de les de la família dels oboès, per 
la qual cosa cal exercir-hi una gran pressió per poder-ne manipular el so. 

No obstant això, la resistència augmenta progressivament a mesura que l’obra posseeix 
menys aguts, nombroses i abundants respiracions, compassos d’espera i  menor dinàmica, 
així com quan s’evita –sempre que siga possible— les alteracions difícils.” 

 
 

4. Els recursos utilitzats en la dolçaina actual 

Considero necessari remarcar que els recursos que ara descriuré són actuals, i amb l’adjectiu 
“actual” em refereixo al tractament i ús de la dolçaina des de la dècada dels 80-90 del s. XX, 
sobretot des que la transmissió o ensenyament d’aquest instrument s’ha, diguem-ne, 
escolaritzat. Així, tot i ser totalment actuals, no esmentaré aquí els recursos d’aquells que 
encara han aprés i transmès els models i el repertori de tradició oral - com poden ser els 
dolçainers de la comarca d’Els Ports, a l’interior de Castelló -, ja que es troben desvinculats9 
en gran part del camí que va seguint la pràctica i l’estudi de l’instrument en l’actualitat a la 
gran majoria del territori d’ús.  

Com que els recursos que ara relacionaré es troben recollits en l’últim mètode de dolçaina 
publicat: Estudiant la dolçaina, tècnica i expressió (Richart, Blay, Puig, Antolí: 2007), en algun 
moment inclouré alguna cita literal d’aquesta publicació. Es tracta d’un mètode únicament 
de tècnica a cura del mestre X. Richart que recull les conclusions docents d’aquests últims 
20 anys i que, per tant, és un fidel reflex de cap on va i, sobretot on anirà, l’ensenyament i 
transmissió de l’instrument. Ara bé, no tots els recursos són utilitzats per tothom i alguns, 

                                                 
9 Desvinculats no en el sentit negatiu de la paraula. En part, gràcies a aquesta desvinculació existeix no només 
un repertori sinó un estil i unes formes que possiblement a hores d’ara estarien desaparegudes si fos per 
l’escolarització. 
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de fet, només els utilitza una minoria. Per això crec necessari fer uns aclariments al respecte 
basats en la meua vivència, com a intèrpret i professor, amb l’instrument. Tanmateix, en 
algun cas, també considero necessari remarcar algun recurs que no es fa servir actualment o 
gairebé no n’hi ha presència. 

4.1.  Articulació 
4.1.1.  El Picat 

L’atac o picat més utilitzat és el que anomenem de T. És el més senzill i 
natural d’aplicar i resulta molt explosiu i concret, sobretot motivat per la 
grandària de la canya de la dolçaina i per les seues característiques de 
funcionament. Per a l’àmbit d’ús habitual de l’instrument, el carrer, resulta un 
picat ideal per la gran potència i claredat. 
Un poc menys utilitzat és el picat de D. Aquest picat resulta un poc més suau i 
produeix una separació molt menor entre les notes articulades. És més difícil 
d’executar i implica un canvi gran de la posició de la llengua. 
La combinació d’aquests dos tipus de picat es dóna sovint en passatges de 
subdivisió ternària: t,d,t - t,d,t - etc. 
El picat de D s’associa a l’anomenat picat lligat. El de T, a banda d’altres 
contextos, s’utilitza en els estacatos. 
L’articulació en la dolçaina també s’associa a la dinàmica, com en la flauta de 
bec. A causa de les dificultats dinàmiques de la dolçaina, s’utilitza l’estacato o 
similar en passatges associats a mp i el portato10 en passatges f o ff. En canvi 
són de difícil realització els accents, ja que el volum natural de la dolçaina és 
fortíssim ( ff o fff ) i, per tant, accentuar una nota – tocar-la o atacar-la més fort 
– és impossible, si no és que la nota o les notes anteriors tinguen un volum 
inferior. Així que els accents són poc utilitzats i sempre en un context de 
menor volum. 
Molt poc utilitzat, i gens teoritzat, és l’atac de R (cop de la llengua en la part 
superior de la canya) i, per tant, quasi ningú utilitza les combinacions entre els 
tres tipus de picat. 
El picat de gola i concretament l’aplicació en el doble o triple picat tampoc no  
és utilitzat pràcticament per ningú. 
Només un apetita minoria utilitza i domina el frulato, tot i la que la realització 
és relativament senzilla. Tampoc no hi ha exercicis publicats per estudiar-lo 
amb la dolçaina. 
En canvi, s’utilitza molt com a efecte ornamental una ràpida combinació de 
picats que tenen un resultat semblant a un trèmolo curt. És el que, en 
llenguatge de dolçaina, anomenem tra i trato. “La mecànica del trato consisteix 
a realitzar dos o més atacs ràpids a l’inici de la nota, com volent pronunciar la 
síl�laba Tra”. (Richart, Blay, Puig, Antolí: 2007, pàg. 186). Aquest recurs 
gairebé sempre s’utilitza combinat amb ornaments tipus mordent. Aquesta 

                                                 
10 Anomenem portato al símbol que consisteix en una petita línia horitzontal situada a sobre o dessota  la nota i 
que té l’efecte de donar tot el valor a la nota encadenant-la amb la següent sense produir cap petit silenci i 
amb un atac el més suau possible, que en el context de la dolçaina és el de D. També trobem aquest símbol 
amb els noms subratllat, tenuto o portament. 
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combinació és anomenada actualment Triato, i “és un recurs molt habitual en 
el repertori tradicional de dolçaina” (Id., pàg. 209). 
A sota, imatge de cadascun dels tres picats que componen el trato i que es fan 
com una sola acció. El segon i tercer picat són un rebot del primer. En el tra 
es farien només el primer i segon picat.  
 

 
 

També hi ha el final obert. “La funció és deixar el final d’una nota sense 
articular, com que el so no s’interromp de manera concreta i sobtada s’obté 
una major projecció” (Id., pàg. 208). I l’emissió sense articular. “La funció és la de 
començar una nota sense ser articulada, per la qual cosa no s’ha d’atacar la 
canya amb la llengua”. (Id.). Cal dir que ambdós recursos són molt difícils de 
realitzar i resulten molt poc utilitzats. 
Tot i això, a nivell individual cadascú té els seu estil i utilitza aquests recursos 
segons el seu gust o capacitats, però resulta veritablement dificultós 
aconseguir que un grup nombrós d’intèrprets de dolçaina aplique recursos 
d’articulació de manera rigorosa, tots igual i amb un mateix resultat sonor. 
 

4.1.2.  Combinacions de lligats i picats 
En la interpretació tradicional o natural de l’instrument s’utilitza poc el lligat 
expressiu. El picat és el recurs més utilitzat i els lligats s’utilitzen 
tradicionalment en llocs concrets. Hi ha unes fórmules habituals com són 
lligar les dues primeres semicorxeres d’un grup de quatre o de sis. Això, de fet, 
gairebé mai no s’escriu en les partitures, però tothom ho interpreta així ja que 
és significatiu en la tradició de l’instrument. Fora d’aquesta combinació (dos 
lligades/dos picades, o dos lligades/quatre picades) la resta de combinacions 
possibles s’utilitzen poc. 
L’escassa utilització dels lligats expressius rau, en part, en la dificultat 
d’afinació de l’instrument. El fet de ser un instrument tan curt i, sobretot, el 
fet de tenir un desafortunat disseny de l’interior, obliga l’instrumentista a 
variar constantment de pressió per cercar l’afinació. Això dificulta 
enormement l’execució de frases o dissenys melòdics lligats. 
 

4.2.  Vibrat 
El vibrat consisteix en una variació periòdica de la freqüència d’una nota. 
Actualment el vibrat amb la dolçaina es fa d’embocadura. Hi ha diferents tipus de 
vibrat segons la velocitat de l’ondulació (ràpida, lenta, estable, accelerant o 
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disminuint) o l’amplada de l’ondulació. És un recurs amb una tècnica molt definida 
i estudiada i que el fa molt assequible. És per això ha esdevingut, més que un 
recurs, una característica sempre present en la dolçaina actual que s’ha convertit en 
part o característica del seu llenguatge interpretatiu, ja siga en un context de carrer 
o en un context de concert, independentment de l’estil de música que s’interprete. 
És a dir, ha passat a formar part de l’estètica interpretativa de la dolçaina. 
Paradoxalment, en els estudis/exercicis existents per treballar el vibrat, és tractat  
com un recurs a utilitzar – o no – per l’instrumentista, i no com a un element que 
ha d’estar sempre present en la interpretació. 
Curiosament no es coneix cap dolçainer/a fins al moment que vibre de diafragma. 
En canvi existeix el vibrat de gola, més propi dels qui han aprés per tradició oral o 
bé han estat autodidactes. És un vibrat incontrolat, molt ràpid i amb poca 
ondulació, però que pot originar molèsties físiques en la gola que, en alguns casos, 
s’han acabat convertint en greus problemes que han requerit tractament mèdic. 
Curiosament, molts dels intèrprets que vibren de gola asseguren que no ho fan, la 
qual cosa fa patent que el seu vibrat és involuntari i, per tant, per a aquests 
intèrprets no és significatiu en la interpretació. 
També hi ha qui no vibra, sobretot els iniciats que encara no han començat a 
practicar aquesta tècnica. Però és cert també que molts docents recomanen el 
vibrat també com a recurs per afinar millor, o com diria un amic, per dissimular la 
desafinació.  
 

4.3.  Ornaments 
Els ornaments en l’actualitat són els habituals d’un instrument clàssic, representat 
amb els mateixos símbols i aplicats en els mateixos llocs. És a dir, en certa manera, 
a nivell ornamental se segueix l’estètica de la música acadèmica.  En els estudis 
reglats de dolçaina s’estudien notes xicotetes11, mordents, grupets i trins, amb la 
possibilitat de combinar-los amb el trato, descrit en l’apartat d’articulació. 
 

4.4.  Dinàmiques 
Actualment s’han desenvolupat molt les tècniques d’embocadura i respiració 
necessàries per aconseguir efectes dinàmics amb la dolçaina. També han 
evolucionat molt les canyes i els tudells, els quals incideixen directament en la 
consecució d’aquest efecte. A causa de les característiques de l’instrument, fer 
matisos dinàmics és una tasca complicadíssima i molt fatigosa. Bufar menys amb la 
dolçaina no implica només sonar menys fort, sinó desafinar molt, ja que en 
disminuir la columna d’aire baixa la freqüència de vibració de les pales de la canya i 
baixa l’afinació. Per contrarestar això, s’ha de fer pressió amb l’embocadura sobre 
la canya per tal de tancar-la i recuperar la freqüència de vibració. Això ja es dóna 
amb d’altres instruments, però amb instruments com la dolçaina, gralla o 
semblants, la pressió que s’ha de fer és molt superior i origina molta fatiga, cosa 
que condiciona totalment la interpretació. 

                                                 
11 “Són notes secundàries que s’incorporen a la melodia bàsica sense tindre un valor propi definit”. (Richart, 
Blay, Puig, Antolí: 2007, pàg. 198). 
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Aquesta pràctica sembla moderna ja que no s’aprecia, en els pocs enregistraments 
antics que conservem, que els antics sonadors empressen els recurs dinàmic  (i  si 
s’aprecia, sempre és de manera molt subtil). Xavier Ahuir, en la seua publicació 
Mètode de dolçaina ja apunta que fer dinàmiques no és un recurs tradicional: “La 
dolçaina sempre s’ha tocat i es toca amb el molt fort o tutta forza i, a més a més, 
sense canviar de matís en cap moment. [...] No obstant això, com que la nostra 
intenció és més bé de desplegar totes les possibilitats musicals de l’instrument [...]” 
(Ahuir, Xavier: 1996, pàg. 143). També queda remarcat en la publicació Estudiant la 
dolçaina, tècnica i expressió: “El repertori tradicional de la dolçaina sol ser interpretat 
majoritàriament en espais oberts i sense amplificació, per la qual cosa resulta lògic 
pensar que allò més senzill i natural siga produir una emissió de gran potència 
sonora gràcies a les característiques pròpies de l’instrument. L’aparició de noves 
composicions ha motivat el desenvolupament de noves tècniques que permeten 
aconseguir un relatiu control d’alguns matisos, però requereixen una atenció molt 
especial del compositor i de l’intèrpret perquè és un procés molt complicat i 
esgotador” (Richart, Blay, Puig, Antolí: 2007, pàg. 192). Efectivament, avui en dia, 
en canvi, atès que sovint toquem amb d’altres instruments i a causa també del 
repertori modern de l’instrument, aquesta pràctica resulta cada cop més 
imprescindible de dominar. Ara bé, en el mateix mètode remarca que “fer-ne un ús 
abusiu i/o no adequat en la interpretació habitual pot arribar a desvirtuar 
l’instrument i el repertori” (Id.). 
Tot i això, com s’explica en la fitxa tècnica de l’instrument, el rang dinàmic de la 
dolçaina és molt inferior al d’altres instruments de doble llengüeta.  

 
4.5.  Mètriques habituals 

“En parlar de ritmes hem de fer referència a la manera de mesurar-los, als 
compassos. Si considerem unitats simples mínimes les de 2 i les de 3 pulsacions, la 
teoria clàssica fa la següent classificació de compassos: binaris de subdivisió 
binària (2×2) (4×4), binaris de subdivisió ternària (6×8) (12×8), ternaris de 
subdivisió binària (3×4), ternaris de subdivisió ternària (9×8) i compassos 
d'amalgama (el zortziko, a 5×4).” (Jordi Reig: 2005, pàg. 8). 
En l’actualitat s’utilitzen binaris i ternaris, tant de subdivisió binària com ternària. 
L’estudi de ritmes anomenats trencats, coixos, d’amalgama, aksak12... és 
irrellevant13. S’estan composant obres a 7/8 i 5/8, però aquests compassos 
segueixen poc estudiats i menys utilitzats. En el llibre esmentat en aquest capítol 

                                                 
12 Hi ha diferents opinions sobre com s’han d’anomenar aquest tipus de ritmes. Però també cal dir que 
aquestes qüestions es donen bàsicament entre els teòrics, els músics que utilitzen habitualment aquestes 
formulacions rítmiques no tenen aquests problemes ja que per a ells són patrons tan habituals com qualsevol 
altre, no ho veuen com una cosa rara, complexa o difícil, i, per tant, no han de buscar noms per a definir allò que 
els altres no entenen. 
13 Amb irrellevant em refereixo a l’ús. El repertori amb aquests patrons hi és, partitures de nova composició 
amb aquest tipus de patrons hi són, fins i tot hi ha alguns exercicis publicats per tal de familiaritzar-s’hi... 
però, en definitiva, si se’n fa ús és ben minoritari, bé per desconeixement, bé per dificultat o incomoditat. És 
per això, per l’ús real, que ho considero irrellevant. Cal recordar que parlo de la dolçaina actual/escolaritzada i 
deixo de banda petits grups que, per tradició oral o per curiositat o interès personal, sí que són usuaris 
d’alguns d’aquests patrons rítmics. Quede clar que, inevitablement, parlo de majories excloent – 
conscientment – les minories. 
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hi ha, però, un seguit d’estudis amb els compassos 7/8 (3+2+2 i 2+2+3), 5/8, 
8/8 (3+3+2), 9/8 (2+2+2+3), 10/8 (2+2+3+3 i 3+3+2+2), 11/8 (3+4+2) i 
(12/8 (3+3+2+2+2). Però tot i aquesta exhaustiva proposta de treball, manca que 
els intèrprets es troben en la necessitat d’estudiar-ho i aplicar-lo. Per altra banda, 
l’apropament a aquest tipus de compassos sempre és de manera tècnica i mancaria 
situar-la en un context de repertori. 
També és irrellevant en l’ús actual la presència de ritme o tempo lliure, música 
sense compàs, o el que acadèmicament s’anomena ad libitum, amb el fenomen 
implícit d’improvisació o variació tal i com podem trobar en les transcripcions 
antigues de processons o tocs de bous, que denoten que aquesta pràctica siga 
comuna avui en la pràctica de l’instrument. Hi ha alguns tocs com “l’eixida de la 
creu”, un toc solemne contextualitzat en la processó del Corpus de la zona de 
València, que encara ara es pot sentir tocat amb tempo lliure a alguns intèrprets 
concrets, però aquesta, com d’altres tocates, no és sinó un fet aïllat del que 
parlarem en el proper apartat de reflexions. 

 
4.6.  Afinació 

La dolçaina ha sofert un procés d’estandardització a partir dels anys 80 del s. XX. 
Des d’aquest moment ha sofert diversos canvis en les dimensions de l’interior, 
gruix de les parets, mida i posició dels forats, materials tant de l’instrument com 
dels elements, modificacions en les canyes, en els tudells... I tot això per intentar 
aconseguir una afinació més correcta, basant-se en el temperament igual. Per tant, 
l’afinació en la dolçaina intenta aconseguir la partició de l’octava en 12 semitons 
iguals, cosa necessària per tal d’adaptar l’ús de l’instrument a les noves necessitats. 
 

4.7. Glissando 
El glissando s’estudia i s’aplica en la dolçaina com es fa en qualsevol altre 
instrument acadèmic: mitjançant la partitura i allà on ho indique la partitura. És a 
dir, no es tracta com un recurs tradicional, sinó clàssic i, per tant, modern per a la 
dolçaina. Tot i això, gairebé no hi ha composicions on aparega aquest recurs, així 
que tampoc s’estudia gaire ja que hi ha poques ocasions on aplicar-lo. 
 

4.8. Tonalitat/modalitat. Escales 
La música tradicional valenciana actual està totalment tonalitzada, de la mateixa 
manera que la mentalitat dels qui la portem a la pràctica. El nostre univers es basa 
en escales majors i menors. Dins de l’àmbit menor sempre es tendeix a 
sensibilitzar el setè grau. És habitual en la música per a dolçaina en el context de  
les marxes mores, utilitzar escales que contenen una o dues segones augmentades, 
però costa trobar-les fora d’aquest context. Fins el 2007, en cap dels mètodes de 
dolçaina apareix citada cap tipus d’organització intervàlica que no siga l’escala 
major i la menor. És llavors quan apareix en Estudiant la dolçaina, tècnica i expressió 
un petit apartat amb uns quants exercicis amb l’escala de tons sencers, l’escala 
hispano-àrab, el mode dòric i el mixolidi. 
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5. Reflexions respecte al punt anterior 

En l’apartat anterior he intentat fer una descripció dels recursos actuals de la manera més 
freda possible, intentant distanciar-me de possibles matisacions, contextualitzacions, 
experiències vivencials o opinions excessivament personals. Considero oportú iniciar 
aquest apartat en què puga recollir diverses de les moltes reflexions que em suscita 
l’anterior apartat. 

No podem dir, irreflexivament i sense matisar, que els recursos actuals siguen els 
tradicionals de l’instrument – o, com es pot sentir encara sovint: així és com s’ha tocat tota la 
vida, o: aquesta és l’autèntica manera de tocar – ja que tenim poques referències d’interpretacions 
anteriors14 a la revifalla de l’instrument i, a més a més, no han estat estudiades ni 
sistematitzades. Com molts dels nostres mestres diuen, ens hem agut d’inventar moltes coses. 
Però penso que el que realment ha passat és que era necessari un model a seguir i, per 
proximitat, coneixença i facilitat, s’ha agafat com a model de partida l’ensenyament dels 
instruments acadèmics, adaptant-lo a les nostres necessitats i característiques de cada 
moment, amb – cal dir-ho – una gran èxit quant a formació d’intèrprets i assoliment 
d’objectius pedagògics. Amb tot això anteriorment exposat es pot arribar  a la conclusió 
que en el procés de recuperació de la dolçaina s’ha produït un emmirallament de 
l’academicisme. En conseqüència considero que no és agosarat afirmar que, tot i que s’ha 
guanyat i evolucionat molt – i en molt poques dècades -, també s’ha perdut molt, sobretot 
perquè l’ensenyament dels instruments tradicionals, a casa nostra, està girat d’esquena al 
patrimoni sonor conservat en fonoteques... 

Els possibles recursos d’un instrument sempre són molts més dels que els intèrprets 
utilitzen, depenen de les capacitats de l’intèrpret i de les característiques de l’instrument. Els 
que s’utilitzen estan directament relacionats amb el llenguatge de la música que s’interpreta. 
Un saxofonista de clàssic utilitza un ventall de recursos, un saxofonista de jazz, uns altres, i 
un que interpreta música balcànica, uns altres. La majoria de recursos, o molts, coincideixen 
en els tres estils, però n’hi ha d’altres que són exclusius i que defineixen l’estil a què 
s’adscriuen. La dolçaina, en canvi, és un instrument molt local que interpreta una música 
molt concreta i els seus recursos hi estan limitats. Així, a priori, qui la veu des de fora, pot 
esperar que els recursos de la dolçaina tradicional estiguen en relació a la seua tradició 
interpretativa, als que els diferents intèrprets utilitzaven i transmetien oralment, però és 
possible que no siga així. A banda, com hem dit, de les poques referències que tenim 
d’interpretacions històriques, la revifalla de l’instrument a partir de la dècada dels 80 s’ha fet 
des de les partitures i no a partir de l’anàlisi dels esmentats àudios, amb la conseqüent 

                                                 
14 Hi ha la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana, que suposa un preuat recull de músiques tradicionals. 
Els enregistraments de camp que componen el gruix de la Fonoteca són, però, de la segona dècada dels 80 
quan, recordem, ja s’ha abandonat la transmissió oral en favor de la lecto-escriptura. Tot i això, tenim 
enregistraments de dolçainers com Camilo Ronzano o els Boronat, ja molt majors quan els van enregistrar, 
Joan Blasco en el seu primer disc de l’any 1959, els dolçainers (gaiters) dels Ports, i poqueta cosa més. Tot 
plegat, enregistraments molt recents. Se sap que hi ha més material prou més antic (entre d’altres, un disc de 
pedra d’un dolçainer de Tales) que encara no s’ha editat. Però no hi ha accessibilitat a aquest material, ja que 
està en mans dels iniciadors de la Fonoteca que, de moment, no el treuen a la llum però l’utilitzen per al seu 
profit personal, tan teòric com pràctic. Com a exemple puc dir que en el fons no editat de la Fonoteca hi ha 
material del meu poble i voltants però, tot i haver-ho demanat, no hi tinc accés. 
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pèrdua d’ornaments, articulacions, ritmes, etc. provinents de la tradició oral en favor d’allò 
susceptible de ser transcrit en un pentagrama. 

Diversos són els autors i intèrprets que tenen aquesta opinió, però resulta complex trobar 
documentació que es puga referir concretament al problema de si l’ornamentació es 
reflectia o no en les transcripcions i com. Aquesta tasca resulta més senzilla en el cas dels 
ritmes, comparant enregistraments històrics amb transcripcions de l’època. Però en el tema 
dels ornaments caldria potser tenir transcripcions i, alhora, l’àudio original de la 
interpretació que es va transcriure cosa que no ocorre. En els arxius segurament es poden 
trobar testimonis escrits que poden donar una idea de com no es transcrivien els 
ornaments. En una missió de recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 
(OCPC) es descriu la manera de tocar del dolçainer d’Aldover Jaume Blanc. Els autors 
afirmen que l’home “Juga amb l’instrument de manera deliciosa, fent unes floretes i filigranes molt 
escaients i gracioses”. (Joan Tomàs i Joan Amades: 1927. OCPC vol. 8, pàg. 114). Els autors 
aprecien uns ornaments, però no apareixen en les transcripcions fetes per ells mateixos. 

Tot i això, la pèrdua d’elements no reflectits en les transcripcions ens preocupa sobretot als 
qui no venim de la tradició oral. Alguns dels que sí que en vénen opinen que els ornaments 
potser no s’haurien d’escriure per la imprecisió del llenguatge i es queixen que “[...]tot i els 
avanços en la tècnica i instrumental d’enregistrament, la transcripció segueix sent encara el 
mitjà més utilitzat per a la transmissió d’informació i coneixements musicals, ja siga amb 
finalitats analítiques, educatives o divulgatives.” (Bikandi i Santamaria: 1997, pàg. 22). A 
més opinen que, en el cas concret de l’alboka, no cal escriure els pedals ni molts dels 
ornaments ja que pertanyen al llenguatge de l’alboka que tot albokari ha de conèixer fruit de 
la transmissió oral i directa. 

En aquesta línia, en la primera classe de gaida amb el mestre búlgar Kostadin Atanasov ens 
va passar partitures de melodies tradicionals i, en tocar-les ell, vam veure que no hi havia 
cap ornament en les transcripcions. Vam començar a anotar els ornaments a la partitura tot 
i que molts no sabíem ni tant sols amb quina grafia anotar-los. Llavors es va iniciar una 
interessant conversa/demostració al voltant de què era melodia i què era ornament, quins 
eren els ornaments tradicionals/populars de la gaida segons la zona geogràfica i quins eren 
els ornaments propis del seu estil personal. Intentàvem tocar tal i com ell ho feia i va creure 
necessari deixar clar quins eren ornaments tradicionals i quins eren propis. Un cop feta 
aquesta demostració va insistir que no havíem d’aprendre els seus ornaments personals 
perquè sinó tocaríem com ell i calia que cada persona tingués el seu estil propi. D’altra 
banda no aportaríem res i ens limitaríem a imitar. 

Respecte al vibrat, caldria matisar que en la manera actual de tocar la dolçaina no hauria de 
ser considerat un recurs, sinó com a una característica representativa de l’estil actual. 
Difícilment sentirem una dolçaina en qualsevol context i desenvolupant qualsevol funció 
que no vibre contínuament.  

Un recurs s’utilitza quan es creu convenient, en canvi, el vibrat en la dolçaina es comença a 
estudiar com a recurs però s’acaba utilitzant sempre. De fet, per a la majoria de dolçainers i 
dolçaineres és molt difícil no vibrar, per no dir impossible, ja que vibrar s’ha convertit en 
un costum, que, com passa en la tenora o en les veus en alguns estils de la música clàssica, 
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forma part inseparable de la interpretació. No és habitual amb la dolçaina, parar-se a pensar 
si és convenient vibrar o no en determinat passatge o obra. Senzillament es vibra sempre. 
En canvi no era ben bé així abans de l’aparició d’escoles i mestres de dolçaina.  

Respecte a les mètriques o compassos crec que caldria apropar-s’hi des de la pràctica i no 
des de la teoria. Veig una gran diferència entre la concepció que tenim dels ritmes els 
músics que hem aprés mitjançant la lecto-escriptura i la teoria, i els que han aprés per 
tradició oral. El problema rau, sobretot, en la manera de pensar en aquests compassos quan 
s’interpreten. Pensar la música com si fossen matemàtiques impossibilita que els músics 
puguem tocar amb comoditat a sobre de certes formules rítmiques. Al respecte cal 
esmentar el fenomen dels patrons rítmics presents a la zona d’Els Ports. En la comarca 
d’Els Ports, a l’interior de Castelló – i també a Peníscola, una de les poblacions més 
turístiques de la costa valenciana – existeixen encara ritmes característics que no es poden 
expressar fidelment amb la nostra notació habitual. Ritmes que estan en l’imaginari 
col�lectiu de la gent d’aquella zona, que s’han transmès oralment i que allà anomenen ritme 
de dansa. És un ritme de quatre temps desiguals que habitualment s’ha transcrit a 3/4, 
comptant el segon i tercer temps com un de sol. Hi ha un interessant estudi d’Antoni Ortí 
publicat en el mateix llibret del CD dedicat als tocs de dolçaina de Morella i editat per la 
Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana, vol.7. Ortí ens diu que “és un ritme tan 
complex que no hi ha cap part (de les quatre) que siga igual a l’anterior. La transcripció 
exacta d’estos valors donaria lloc a una escriptura massa complicada” (Ortí: 2003, pàg. 27) i 
en el seu lloc proposa una solució, segons ell no tan complexa: 

 

Tot i això, la complicació de la seua proposta continua sent evident, no tant pel que fa al 
ritme com en la lectura de la melodia que hi aniria a sobre. 

Una altra proposta és escriure aquest ritme amb la fórmula aproximada d’11/16 
(3+2+2+4), però, tot i adjuntar-hi aclariments, difícilment es podrà reproduir l’aire del 
ritme original a partir de la partitura. Tant una proposta com l’altra no són en absolut fidels 
al patró rítmic original. Aquest fenomen hauria de ser considerat com un tresor musical i 
patrimonial. Hauria de ser respectat i analitzat no només pels músics tradicionals, ja que ens 
trobem davant un fenomen musical que, segons cada cop més persones15, podria ser l’últim 
exemple viu d’una pràctica musical abans estesa per gran part del territori. Els pocs 
apropaments que s’han fet a aquesta música han estat fets sense tenir en compte aquestes 
consideracions i partint d’una partitura. Així no ens han d’estranyar els comentaris dels 
dolçainers locals quan afirmen que “Excel�lents dolçainers de València han gravat tocades 
(d’Els Ports) partint tan sols de les transcripcions, amb el resultat de convertir-se en 
melodies estranyes, sinó escandaloses, per a aquells que les coneixen tradicionalment” 
(Ortí: 2003). 

                                                 
15 Converses amb J. V. Castel, dolçainer de Morella i Juan Algabeño, dolçainer de Peníscola. 
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Ignorar aquest fenomen i, en canvi, deixar-se seduir per fenòmens semblants de països 
llunyans és normal en el món acadèmic i ho podem constatar a l’ESMUC mateix. 

Un altre aspecte interessant de la majoria d’aquestes fórmules rítmiques és que són 
inseparables de la dansa i, en canvi, no les estudiem en eixe context. Sovint els ritmes són 
més comprensibles si coneixem, encara que siga superficialment, la dansa i els passos 
bàsics. Des del món acadèmic acostumem a dir les fórmules mètriques que utilitzem pel 
nom del compàs (fracció matemàtica) amb què les representem teòricament en el paper. 
Així diem que la jota, la seguidilla, el bolero, el fandango o el vals, per citar-ne alguns, són 
ternaris quan en realitat el ritme de cadascun d’aquests balls és diferent i característic, amb 
un significat propi conegut pels seus usuaris. Dir ternaris és donar una informació 
insuficient16. Diem que la Kopanika búlgara és un 11/16 (2+2+3+2+2) i allà diuen 
kopanika tant a la dansa com al ritme. A més a més,  no consideren el mateix ritme un 
2+2+3+2+2 que un 2+3+2+2+2. Això és molt habitual. Per Exemple a Grècia Karsilama 
(anomenat Katsivélikos a l’Egeu) i de subdivisió 2+2+2+3, és una dansa i també el ritme 
d’aquesta. En canvi 2+3+2+2, tot i escriure’s amb el mateix compàs, és un ritme totalment 
diferent anomenat Dipat. El mateix passa amb el conegut ritme de dansa Zeibékiko, que 
també és un compàs de 9 temps, però agrupats 4+4+1. De fet, el mateix 2+2+2+3 té 
diferents noms segons la velocitat; amb un tempo mitjà és un Karsilama i amb un tempo 
viu és un Synkathistós. Aquet fet, que tan fàcil és de comprendre, també passa aquí, al 
nostre país. 

Un altre aspecte que avui als músics ens resulta complicat és l’absència de ritme, 
possiblement perquè, com he apuntat abans, no és una pràctica habitual en la nostra feina. 
Parlar d’absència de ritme, però, no és del tot cert ja que caldria matisar que, després de 
diferents converses, en el fons, els intèrprets tenen una mètrica, una lògica interpretativa de 
les músiques de ritme lliure. Hi ha un component visceral que fa que cadascú tinga una 
mena de mètrica interna que res no té a veure amb la pulsació sinó amb la vivència 
personal de cada melisme, de cada nota llarga o de cada silenci. Fruit de la coneixença i de 
la confiança, aquesta mètrica interna pot arribar a ser compartida per un col�lectiu i abordar 
passatges lliures en grup i a veus, com podem sentir en algunes Aurores recopilades en els 
volums 28, 29 i 30 de la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana.  

                                                 
16 Podem sentir un bon exemple pràctic en el primer treball (cd) de Coetus, on fan una recopilació i 
desenvolupament d’alguns ritmes de la península Ibèrica. La majoria d’ells son binaris o ternaris, però amb 
una riquesa rítmica i gestual que fa inútil una classificació tan simplista. De fet, en l’àmbit de la música 
tradicional aquests ritmes tenen un nom propi (sovint relatiu al ball) que els concedeix significat propi. Aquest 
nom, per als usuaris que en tenen un coneixement vivencial, els dóna tota la informació necessària quant a 
velocitat, pulsació, accents, variacions, marques... i, fins i tot, de la tècnica o manera de tocar. 
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Podem sentir algun enregistrament de dolçaina amb exemples de tempo lliure o ad libitum 
com les processons tocades pel mateix Joan Blasco en el seu primer disc La dolçaina, de 
l’any 1979, i que avui dia ja no se senten. No només observem en transcripcions que hi 

havia presència de música ad libitum en processons (imatge a sota17), tocs de bous, 
introduccions de danses, tocs concrets d’avís..., sinó que encara avui podem observar-ne la 
vigència en la pràctica del sac de gemecs, que improvisa una petita introducció abans d’alguns 
tocs, o en la música d’alboka. En el llenguatge d’alboka s’anomena “deia (a) un fragment de 
melodia que s’executa a l’inici de la peça musical. [...] una amaierak o coda és un fragment de 
melodia que s’executa com a final de la peça que hom toca. L’ús de deiak i amaierak és 
habitual en la música basca (i en general en tota la música popular), i pot tenir diverses 
funcions. [...]. A causa que no s’ajusten a un patró rítmic precís, una transcripció ajustada 
d’aquests elements és veritablement difícil, i serà posteriorment impossible de reproduir. 
[...] són transcripcions aproximades que han de servir únicament com una orientació, ja que 
el domini de l‘estil requereix una educació auditiva que no es pot aconseguir de cap altra 
manera que amb la pràctica, és a dir, escoltant deiak i amaierak fins a interioritzar el ritme 
propi que presenta cadascuna i els seus múltiples matisos, fins que siguem capaços de 
reproduir-les.” (Bikandi i Santamaria: 1997, pàg. 175). 

En la música de dolçaina referida a danses, es fa un petit avís just abans de començar 
aquesta amb la funció d’avisar als balladors/es que la dansa comença. Aquest avís, 
exceptuant algun toc com el dels Nanos de València o la Dansa de Nanos de Vila-real, que ja 

                                                 
17 Processó recollida a Vinaròs el 1927 per Joan Tomàs i Joan Amades. 
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no es toca ni balla, es limita a una o dues notes però, podria ser la reminiscència d’alguna 
introducció lliure? De fet, cal tenir en compte que la majoria de peces s’han recuperat 
gràcies als cançoners i en aquests és probable que no quedessen reflectits aquets tipus 
d’introduccions. Tot i això, aquesta reflexió no és més que una simple conjectura sense cap 
tipus de rigor. 

En pràctiques musicals d’altres indrets (també de la península) són usuals les introduccions 
instrumentals prèvies a la intervenció vocal o instrumental, allò que nosaltres anomenaríem 
tema. Aquestes introduccions preparen generalment el mode i en molts llocs són 
improvisades o tenen moments de llibertat. Podríem esmentar mil exemples en la música 
turca, afganesa, grega, índia... o concretar amb el duo zourna i davul o el de kaba gaida i veu 
a Bulgària. Però tampoc cal anar tan lluny ja que tenim l’exemple de la cornamusa o sac de 
gemecs, amb la qual s’acostuma a fer introduccions que, tot i estar de vegades molt fixades, 
tenen espai per a la improvisació. 

Un altre tema que incita a la reflexió és de les escales i modes. En l’apartat 4.7 intento 
reflectir que l’ús actual de modes i/o organitzacions escalístiques diferents de les escales 
majors i menors és minso, amb la qual cosa no vull dir que abans sí que s’utilitzessen. La 
cançó tradicional és plena d’exemples de melodies modals. En la cançó tradicionals 
valenciana trobem sovint el mode de mi. No es pot afirmar el mateix de les músiques 
instrumentals on, tot i haver-n’hi exemples no són, ni de bon tros, tan abundants sinó més 
aviat escassos. En el cas de la dolçaina en trobem un clar exemple en les albaes de l’Horta 
(València), una modalitat de cant acompanyat per dolçaina i tabal. La dolçaina fa una 
introducció i prepara l’entrada dels cantants i, en acabar aquests, fa una mena de coda final. 
Ni la dolçaina toca mentre canten, ni els cantadors canten mentre sona la dolçaina. La 
melodia que interpreta la dolçaina és tonal, mentre que la que interpreten els cantadors 
mostra una clara ambigüitat entre el mode jònic/major i el mixolidi. A què es deu aquest 
contrast? Deixo la pregunta a l’aire perquè, un cop més, no tinc fonts documentals i una 
possible resposta es basaria en suposicions. Si més no, la melodia que actualment interpreta 
la dolçaina en les albaes no era l’única. Es diu que n’hi havia d’altres i, de fet, se n’ha trobat 
alguna, com la melodia d’albà d’Alboraia, en la qual sí que apareix en ocasions el setè grau 
rebaixat (mixolidi), publicada en el Cancionero Musical de la Provincia de Valencia (Seguí, 
Salvador: 1980). 

Des de ja fa uns anys vaig començar a improvisar la tonada de les albaes tenint en compte 
tot això abans exposat. D’altra banda, en tota una nit d’albaes tocant la mateixa melodia es 
corre el risc d’acabar perdent interès, tant de l’intèrpret com del públic. No obstant això, 
malgrat el risc de rebre crítiques, el que va succeir és que els cantadors van agrair el detall i 
se sentiren motivats a iniciar la seua intervenció vocal. I per improvisar utilitzo, com fan els 
cantadors, l’ambigüitat entre el mode major i el mixolidi, cosa que em sembla coherent i 
que tant el públic com els cantadors accepten de bon grat.  

Una de les reflexions que més ha aflorat durant la realització d’aquest projecte és el tema de 
l’afinació. Els músics tradicionals de casa nostra hem adoptat una actitud academicista 
quant a l’afinació, i considerem desafinats intervals presents en músiques tradicionals de 
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cultures no tan llunyanes o, el que és encara pitjor, en enregistraments antics de sonadors 
del nostre mateix instrument. Cal esmentar que els instruments antics que s’han trobat no 
donen l’afinació que avui pretenem aconseguir: la divisió de l’octava en 12 semitons iguals. 
Coincidint amb d’altres instruments antics conservats (gralles, cornamuses, flabiols...), 
algunes dolçaines que he provat, (i després rectificat si he acabant comprant-les) 
presentaven la segona, la tercera i la sisena rebaixades, així com la quarta un poc altes18. 
Aquesta desafinació no corresponia a un defecte de fabricació d’aquell instrument concret, 
sinó que aquells paràmetres es repetien (més o menys accentuats) en els diferents 
instruments del mateix model o constructor.  

Aquesta actitud envers l’afinació/desafinació i el contacte i anàlisi aquests últims mesos 
amb músiques d’altres temperaments o amb sistemes més complexos d’afinació, les lectures 
de textos en relació a aquest tema i les converses i classes amb diversos instrumentistes, 
m’inciten a reflexionar sobre la coherència de la nostra formació musical com a intèrprets 
d’instruments tradicionals. Espero poder reordenar amb el temps aquestes reflexions i 
poder-les compartir i discutir amb d’altres companyes i companys que de ben segur estan, 
com jo, immersos en un mar de dubtes. 

 
6. Recursos utilitzats en altres19 instruments tradicionals 

Inicio aquest apartat tenint plena consciència que podria ser un capítol amb una extensió 
inabastable. No pretén, aquest apartat, ser un recull dels recursos instrumentals en general, 
ni tan sols d’un indret concret. De fet, fins i tot centrant-me només en alguns instruments, 
es podria fer un recull tan exhaustiu que no acabaria mai, o bé em posaria on no toca. 
Lluny d’això el que pretenc és centrar-me en una zona geogràfica relativament propera i 
filtrar, a més, els instruments amb què em sento més identificat o atret (ja siga perquè els 
toco, per que els conec físicament o auditivament, o bé perquè els he descobert recentment 
i m’han seduït intensament) o bé els que desenvolupen una funció que m’interessa fer amb 
el meu instrument (improvisacions no-rítmiques, afinacions, introduccions, modes i 
maqams...). Per una banda m’atreuen les similituds que puga trobar amb el meu instrument i 
d’altres que poden ser considerats cosins germans, com en el cas de la zourna, la dolçaina 
castellana, el pífero... Per altra banda intento buscar en altres instruments alguns aspectes 
de què parlo en l’apartat anterior de reflexions, com puguen ser qüestions rítmiques, 
d’improvisació, d’afinació, etc.  

Per ser conscients en tot moment de què parlem cal situar les músiques en la seua zona 
geogràfica, cosa que pot resultar polèmica ja que les influències ultrapassen les fronteres i, 
alhora, massa extensa si cada cop que parlo d’un recurs he de citar tots els països on 
s’utilitza. Per facilitar aquesta tasca d’ara endavant, en aquest projecte, podem diferenciar a 
grans trets dues grans zones basant-nos en l’ornamentació, tonalitat/modalitat o 
complexitat rítmica.  

                                                 
18 De fet, una de les primeres modificacions fetes a l’instrument (ja estandaritzat) en la dècada dels 90 va ser 
obrir el forat corresponent al tercer grau i tancar molt el corresponent al quart. 
19 Tot i posar altres, també incloc recursos de la dolçaina tradicional valenciana que podem sentir en 
enregistraments i que avui, com he justificat en apartats anteriors, no s’utilitzen o són d’un ús minoritari o 
irrellevant. 
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Per una banda hi ha les zones tradicionalment europees o occidentals, entre les quals m’he 
fixat musicalment per a aquest projecte en la península ibèrica, sud de França i Itàlia. En 
aquesta àmplia zona hi ha molta varietat d’instruments i d’estils interpretatius. No hi ha 
tanta complexitat rítmica com en zones més orientals i costa més trobar músiques modals 
ja que hi ha hagut una forta influència de la música tonal. 

Per l’altra, hi ha les zones que han entrat recentment a formar part d’Europa, de les quals  
m’he fixat en Bulgària i Grècia, tota la zona de l’orient banyat per la mediterrània i zones 
més llunyanes com la zona del mar Negre (nord d’Anatòlia i est de Bulgària) o la del mar 
Caspi (Azerbadjan, Iran o Turkmenistan). Entre aquests territoris hi ha notòries 
connexions, de vegades només en qüestions ornamentals, i s’utilitzen semblants o pareguts 
instruments: ney/kaval, lira/kamence/gadulka, zourna, ud, tamboura, qanoun, davul, etc. 
Experimentats músics com Ross Daly o Efrén López troben notables connexions en la 
música d’aquestes zones (i més enllà fins i tot). Així que, tot i ser molt àmplia, l’he 
d’anomenar d’alguna manera. Seria massa extens anomenar un per un els països o zones en 
qüestió, i utilitzar el concepte àmbit mediterrani no resulta adequat ja que hi ha països de la 
mediterrània o no es duu a terme aquesta pràctica i, en canvi, hi ha territoris que no 
pertanyen a l’àmbit territorial on les connexions musicals son indubtables. Fins fa poc 
s’utilitzava el terme mediterrani, influència mediterrània, arc mediterrani, música mediterrània o 
denominacions semblants, però avui són  termes totalment desprestigiats i considerats 
reduccionistes. Sembla que resulta difícil posar-se d’acord en la manera d’etiquetar la 
música d’aquesta zona tot i que sovint en publicacions i, sobretot en festivals, se la segueix 
denominant música mediterrània. Durant llargs períodes de la història, aquests països van 
tenir una cosa en comú: estigueren sota el domini i influència de l’imperi Otomà, fet que té 
molta relació amb la música que encara s’hi practica. Així que, amb la voluntat que la 
lectura siga més aclaridora i només amb aquesta intenció, a partir d’ara em referiré a aquesta 
zona com a zona d’influència de l’antic Imperi Otomà o algun altre nom similar o derivat 
d’aquest. 

Com que, ja des del moment inicial del projecte, vaig decidir que faria una tria a priori dels 
instruments i/o els aspectes en què em centraria considerant que aquest no és més que 
l’inici d’un llarg camí, a continuació, aporto una llista amb tot un seguit de recursos que 
s’empren en altres instruments tradicionals i que, al meu parer, podrien ser aplicats al meu 
instrument, tant com s’hi podrien aplicar d’altres. Aquesta llista és el resultat d’una tria 
auditiva a priori. Més endavant, en un altre capítol corresponent a una fase més avançada del 
projecte i, un cop treballats tots aquests recursos, detallaré i descriuré els que considero que 
podré treballar i aplicar en aquest curs acadèmic i de cara al concert del projecte final. 

 
6.1.  Articulació  

El tarará de la dolçaina castellana, un triple picat de llengua. 
El doble picat de llengua del pífero Italià. 
El triple picat de llengua en la tenora. 
El doble i triple picat (combinació llengua i gola) present en la música de les 
fanfares balcàniques. 
Els mordents considerants com articulació en les cornamuses en general. 
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Els mordents com a efectes d’articulació en l’alboka. 
La digitació tancada en la gaida búlgara (jura gaida i kaba gaida) com a efecte 
d’articulació. 
Les interrupcions en la cornamusa catalana, el sac de gemecs. 
El mordent superior considerat com a articulació en instruments de la música 
otomana (ney, ud i cordes en general, veu, zourna...) 
 

6.2.  El vibrat 
6.2.1.  Vibrat de dit en les cornamuses i en la zourna. 
6.2.2.  Vibrat d’embocadura al ney (i en la zourna). 
6.2.3.  Vibrat de diafragma en la zourna.  

 
6.3.  Ornaments 

El mordent superior en temps fort sobre una nota curta en la dolçaina (els 
dolçainers Els Boronat, de Callosa d’en Sarrià). 
El mordent superior en temps fort sobre una nota curta en la dolçaina castellana. 
El mordent superior en la música otomana en frases descendents. 

 
6.4.  Mètriques 

6.4.1.  Ritme lliure 
6.4.1.1. Temes amb ritme lliure o ad libitum 

• Processons de dolçaina valenciana. 

• Aurores del País Valencià. 

• Cant d’estil: “a l’aire”. (Pitach, 1996). 

• Els cants de batre. 

• Kaba gaida i veu. 
6.4.1.2. Introduccions amb ritme lliure (amb una petita llibertat 

d’improvisació o no) 

• Cornamuses. (Sac de gemecs, xeremies...) 

• Alboka. 
6.4.1.3. Improvisacions amb ritme lliure 

• El taxim en la música otomana. 
 

6.4.2.  Ritmes aksak 
Ritmes a la comarca d’Els Ports (Castelló): el poc fidel 11/8. 
Mètriques en la cançó tradicional valenciana (Fonoteca de Materials). 
El giusto sil�làbic. 
Altres ritmes presents a la península. 
El 8x8 a Castella i reminiscències al País Valencià (els Boronat). 
La dualitat ternari/binari en la jota i d’altres balls valencians i la importància 
dels accents i la seua vivència. 
L’univers rítmic de la música otomana i zones sota la seva influència.  
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6.5.  Afinació 
6.5.1.  Temperament igual 
6.5.2.  Altres temperaments 
6.5.3.  L’afinació com a conducció melòdica en els maqam 

 
6.6.  Modes i escales20 

6.6.1.  Escales. Majors, menors, de tons, alterades... 
6.6.2.  Modes (jònic, dòric, frigi, lidi, mixolidi, eoli i locri) i modes alterats 
6.6.3.  Maqams 

 
6.7.  Improvisació 

6.7.1.  Improvisació rítmica 

• La zourna. 

• Les “fanfares” en la música balcànica. 

• La improvisació a nivell estructural i no com a creació de material nou. 
(La jota, danses gregues, balcàniques...) 

6.7.2.  Improvisació de ritme lliure 

• La zourna. 

• El ney. 
 

 
7. Aplicació de nous recursos a la dolçaina 

Després d’elaborar una llista a priori de possibles recursos als quals apropar-me des del 
meu instrument (apartat 6) cal iniciar la feina de recerca i escolta dels àudios en què es 
troben, detecció i anàlisi de la possible mecànica d’execució amb l’instrument original si és 
possible. En aquesta tasca m’ha ajudat molt l’apropament que he dut a terme amb alguns 
dels instruments mitjançant  la pràctica, encara que molt bàsica en la majoria (alboka, ney, 
kaval, sac de gemecs, jura gaida i kaba gaida, bansuri i dolçaina castellana). Excepte a 
l’alboka i al bansuri, a la resta m’hi he apropat guiat per un professional de l’instrument, 
cosa que m’ha evitat confusions i, sobretot, m’ha facilitat informació no només de la 
mecànica de l’instrument, sinó del context i de la importància – o no – dels ornaments i 
altres recursos de l’instrument o de la música a què m’he acostat. A banda, hi ha d’altres 
instruments, com els de corda (ud, saz, tar...), que he vist tocar molt de prop i dels quals 
m’han explicat coses sobre alguns dels recursos més característics a l’hora d’interpretar una 
música concreta. 

                                                 
20 Cal apuntar que per molt que definim què és una escala i que és un mode i els diferenciem entre ells o entre 
altres tipus d’organitzacions intervàliques, potser encara no ens posarem d’acord en algun aspecte i sempre 
se’ns escaparà alguna cosa. Crec que queda clar que, per a la majoria de nosaltres, les escales són la Major i la 
menor (harmòniques, melòdiques, etc.) i, a partir d’aquí, ens inventem tot de noms per justificar o definir tot 
allò que no encaixa en el nostre concepte d’escala. Segons el que considerem escala, en tant que organització 
intervàlica i temperament, hem de ser conscients que la gran majoria d’organitzacions intervàliques que hi ha 
al món no encaixen en aquesta definició. Així que utilitzo escales com a un genèric, un sac on és probable que 
cadascú hi pose coses diferents. En canvi poso un apartat de modes en relació a la nomenclatura que utilitzo 
habitualment: (jònic), dòric, frigi, lidi, mixolidi, (eoli) i locri. De la mateixa manera poso l’apartat de maqams, 
atès que és una tradició molt elaborada, totalment a banda del nostre sistema d’escales. 
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Les converses amb professors i amics, a més de la pràctica, m’han ajudat a filtrar i triar, 
cosa que m’ha estalviat part de feina pràctica. 

El procediment de treball ha estat, generalment, aquest: 
 

7.1.  Recerca, audició  i selecció de les fonts sonores 
Per abordar la part pràctica d’aquest projecte he hagut d’aconseguir molt material ja 
que no partia a priori d’una idea de repertori ni de zona o zones geogràfiques. 
Només podia partir del coneixement d’algunes músiques o instruments bé per 
proximitat, bé per coneixença d’intèrprets d’altres instruments cosa que em limitava 
a poques zones geogràfiques i/o a estils concrets i personals dels músics que conec. 
Per altra banda, mai fins ara no havia escoltat els tipus de música que tracto en 
aquest projecte des d’un punt de vista analític de l’estil i recursos, sinó des d’un 
punt de vista bàsicament estètic o, de vegades, etnomusicològic. Així que no he 
tingut més remei que començar a escoltar de nou la música que tinc i aconseguir-ne 
molta més. 
Cal dir que no he buscat partitures sinó que he treballat únicament amb àudios, 
d’alguns dels quals he fet transcripcions tant per entendre millor el material com per 
abordar-ne l’estudi. La transcripció m’ha servit per aproximar-me i poder entrenar-
me, però sempre he acabat estudiant de l’àudio. 
A les biblioteques i botigues és difícil trobar gaire cosa, però sortosament amics 
músics m’han passat una quantitat de material – en gran part classificat per 
instruments o països – tan abundant que tardaria anys a escoltar-lo detingudament. 
Un altre bon recurs és internet, però hi ha tant material que val la pena anar-hi un 
cop tenim molt calar el què volem buscar. El major impediment d’internet és que la 
música més interessant està en la llengua original del país, de manera que si no 
tenim nocions de turc, grec, búlgar..., no trobarem massa cosa. Per altra banda, si la 
trobem, segurament no podrem desxifrar el nom de la música ni de l’intèrpret. 
Alguns materials, com la música de gaida búlgara o ney, vaig deixar d’escoltar-los 
fins que no vaig poder endinsar-me un poc en la pràctica d’aquests instruments 
mitjançant les classes de Kostadin Atanasov21 (gaida) i Hristos Barbas22 (ney), ja 
que, si no era així, em resultava certament complicat entendre determinades coses. 
Crec fermament que és molt més avantatjós intentar aproximar-se a un instrument 
tocant-lo, encara que siga en un estat molt inicial, per entendre part de la lògica de 
funcionament si el que es vol fer després és intentar copiar/imitar/adaptar certs 
recursos a l’instrument propi. Possiblement estem mentalment preparats per al que 
fem o estem habituats a fer i ens costa molt entendre allò que no coneixem ja que 
sovint no entra en els nostres patrons ni en la nostra lògica. 

                                                 
21 Kostadin Atanasov (1969) és solista de gaida de l’Orquestra Nacional de Folklore “Philip Koutev” 
(Bulgària) i professor de gaida al Centre de Recerca i Estudis Folklorics de Sofia. 
22 Hristos Barbas (1980) Tessalònica (Grècia). Professor de ney i música clàssica otomana a la Universitat de 
Música Popular i Tradicional d’Arta i a la de Tessalònica. 
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També m’ha ajudat molt tocar amb Efrén López23 i escoltar les seues explicacions i 
recomanacions per tal d’aproximar-me a certs estil. Ha estat ell, de fet, el qui m’ha 
passat més material per escoltar i m’ha orientat més. 

 
7.2.  Classificació dels recursos interpretatius, prèviament a la tria definitiva en relació al 

concert del projecte. 
Un cop feta una prova valorativa amb el meu instrument, em faig una idea de què 
no és viable per a mi d’aplicar, de què és viable a llarg termini i de què és viable de 
cara a la imminent aplicació en el concert final. Un cop en aquest punt procedeixo a 
classificar i descriure allò que considero viable d’adaptar mitjançant l’estudi, tenint 
en compte les característiques del meu instrument, els meus coneixements actuals i 
les meues capacitats. 
Molts recursos poden entrar en diverses classificacions. Per exemple, en molts 
instruments la digitació serveix tant per dibuixar les melodies i fer ornaments com 
per articular o vibrar. Per altra banda, molts recursos podrien estar en diverses 
classificacions o en totes. Però com que aquesta classificació la faig per organitzar-
me jo mateix, no pretenc ser excessivament rigorós ni argumentar el motiu 
d’aquesta classificació. Posaré els recursos en un ordre com els podria posar 
justificadament en un altre. 

 
7.2.1. Articulació 

7.2.1.1. Mitjançant la llengua 

• El tarará de la dolçaina castellana.  
Un triple picat on només hi intervé la llengua, a diferència del triple 
picat acadèmic que consisteix en la combinació de l’articulació de 
llengua T i la de gola K (t-t-k, o t-k-t). Es pot utilitzar per guanyar 
velocitat i poder articular passatges ràpids, o bé com a ornanent. 
El tarará està arrelat a la tradició interpretativa de la dolçaina 
castellana i no el consideren exactament un triple picat tot i que és 
l’efecte real que se sent. És curiós perquè, en realitat, és el mateix 
moviment de llengua que el trato de la nostra dolçaina però executat 
més lentament (veure gràfic a l’apartat 4.1.1). Així com nosaltres 
apliquem el trato com un ornament d’articulació i, per tant, 
l’executem amb molta rapidesa i sobre una nota (combinat o no 
amb mordent), els castellans l’aconsegueixen fer més lent i, si volen, 
fan coincidir cadascun dels tres cops de llengua amb una nota 
diferent, amb la qual cosa aconsegueixen un espectacular triple picat. 
Els mateixos castellans no es posen d’acord en la descripció del que 
fan i, per tant, tampoc a explicar-ho. A l’ESMUC vam tenir la sort 
de gaudir durant dues setmanes de les classes del dolçainer de 

                                                 
23 Efrén López (1971), Manises (València). Multiinstrumentista i estudiós de la música tradicional de diferents 
països com Grècia, Turquia, Afganistan, Iran... així com de la música clàssica Otomana i coneixedor de molts 
aspectes d’altres músiques d’altres països. 
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Segovia Alfredo Ramos24, qui ens va explicar com treballen ells el 
tarará, com el pensen i com l’apliquen. Tenen molt clar que és un 
recurs tradicional i no el consideren virtuós.  

• El doble picat del piffero. 
Es tracta d’un efecte de doble picat que, com ocorre en el triple de 
la dolçaina castellana, només hi intervé la llengua. Daniel Carbonell, 
el meu professor d’instrument a l’ESMUC, va assistir a un curs-
demostració d’Stefano Valla25 en què explicà i demostrà aquest 
recurs. Consisteix a atacar primer sota la canya amb una articulació 
de T, (vejeu el picat 1 del gràfic de l’apartat 4.1.) i seguidament amb 
una articulació tipus R (vejeu el picat 3 del gràfic de l’apartat 4.1.). 
Aquest moviment es fa amb molta rapidesa i amb la possibilitat 
d’aplicar una nota diferent d’un passatge melòdic o ornamental a 
cada impacte de la llengua sobre la canya. La canya de l’instrument 
és molt prima facilitat aquesta tècnica. Com en la dolçaina castellana 
aquest tipus de picat es pot utilitzar per guanyar velocitat i poder 
articular passatges ràpids, o bé com a ornanent. 

• El triple picat en la tenora. 
Tot i que actualment no s’utilitza el doble i triple picat, ni està 
present en els estudis, hi ha constància de l’ús per part d’un tenora 
de la Catalunya francesa, Albert Manyach (1878-1962). Sortosament 
hi ha un enregistrament en què aquest intèrpret deixa constància de 
la seua pràctica. Es tracta del tema Le Chantillant. No he trobat 
documentació escrita ni cap descripció de la tècnica utilitzada per 
Manyach, però escoltant l’enregistrament em sembla que el triple 
picat s’assembla més a l’utilitzat pels dolçainers castellans, únicament 
de llengua, que no al picat que combina llengua i gola.  

• El doble i triple picat present a les fanfares balcàniques. 
      Els instruments de vent presents a les fanfares balcàniques utilitzen 

molt el triple picat, tant en les melodies com en les improvisacions. 
La tècnica consisteix en la combinació de l’atac de llengua i la 
pronúncia de la síl�laba K, que produeix la interrupció de l’aire. 
Aquest mecanisme s’utilitza regularment en els instruments de 
metall com la trompeta, trombó... la flauta de bec, la flauta 
travessera.... També s’utilitza, tot i que és menys freqüent i molt més 
complexa, en el saxo i clarinet. Hi ha un parell de publicacions 
d’Enrique Perez Morell26 dedicades exclusivament a aquesta tècnica. 

                                                 
24 Intèrpret de dolçaina castellana. Forma part del grup Los hermanos Ramos i és un gran coneixedor del 
repertori castellà. 
25 Intèrpret de piffero, instrument de la família de la gralla i la dolçaina que es toca sovint a duo amb l’acordió. 
26 Enrique Pérez Morell és catedràtic de saxo al Conservatori Superior de València. El 2002 va publicar els 
que possiblement eren els primers mètodes per practicar el doble i el triple picat combinant llengua i gola: 
Muy picado vol.1 i 2. Quan assistia a les seues classes em va dir, en començar a estudiar aquesta tècnica, que es 
requerien de tres a cinc anys d’estudi constant per dominar-la i que per això tan pocs intèrprets la dominaven. 
Es referia, evidentment, al món del saxo clàssic, ja que als Balcans és una pràctica molt utilitzada en la música 
de fanfara tradicional. La diferència rau, segurament, en el fet que als Balcans qui comença a tocar el saxo en 



36 
 

7.2.1.2. Mitjançant la digitació 

• La interrupció en les cornamuses. 
Les cornamuses tenen tota una sèrie de combinacions digitals per 
simular l’articulació que, ara per ara, son massa complexes i 
desconegudes per a mi. He comprovat, però, que una de les opcions 
és fer l’articulació d’una nota amb la seua tercera superior. Això, 
curiosament, és semblant al que anomeno mordent superior del qual 
parlaré unes línies més endavant. Tot i això, m’interessa 
especialment l’anomenada interrupció. La cornamusa no pot articular 
de llengua en no existir, òbviament, el contacte directe d’aquesta 
amb la canya. De manera que, si es vol articular, s’ha de simular amb 
la digitació. Algunes cornamuses (jo ho he comprovat concretament 
amb el sac de gemecs) aconsegueixen amb un ràpid moviment del 
dit del darrera del grall (el dit gros de la mà esquerra) produir una 
interrupció (de vegades totalment i d’altres produint un so de volum 
bastant inapreciable en el seu context) que simula amb molt efecte la 
interrupció que provoca el contacte de la llengua amb la canya. 

• El mordent superior27 o ascendent d’una nota. 
Mitjançant l’escolta de música interpretada amb ney, ud, saz, tar, lira, 
gaida, zourna, alboka, veu i d’altres, m’he adonat com el mordent 
superior s’utilitza molt no només com a ornament sinó també com a 
articulació de la nota real a què afecta. “Es tracta de notes de petita 
durada, executades sobre les notes de la melodia” (Koteron, Ibon i 
Valle, Jabier: 2009). L’alboka, que és un instrument d’insuflació 
contínua, utilitza els mordent mi (exemples 1 i 2) i fa#28 per articular, 
tot i que també utilitza sovint mordents inferiors. 

 
El mateix s’esdevé amb la gaida o instruments similars de bot, ja que 
en ser d’insuflació contínua no poden articular sobre la llengüeta i 
recorren a combinacions digitals per aconseguir tal efecte. 
D’altres instruments com els anteriorment esmentats utilitzen molt 
el mordent superior com a articulació, però en un context molt més 
ampli. Així com el sac de gemecs o l’alboka utilitzen l’articulació de 
mordent en la repetició de notes iguals o per emfasitzar el primer 
temps del compàs, instruments com el ney, ud, saz, canún, lira, 
gadulka, tar i molts d’altres pertanyents, podríem dir, a la zona 

                                                                                                                                               
aquell context, a banda que ho fa de manera vivencial, molt probablement practique aquesta articulació des 
dels inicis ja que forma part del llenguatge d’aquella música. 
27 Utilitzo la nomenclatura mordent superior perquè crec que és el nom que més s’aproxima a tal efecte. 
L’appogiatura suposaria un efecte semblant però amb més valor de durada. En aquest cas seria un mordent 
molt breu d’una nota. 
28 L’alboka tradicional produeix una escala dòrica: la, si do, re, mi, fa# i sol (aquesta última per pressió i no 
per digitació), per tant les notes mi i fa# són les més agudes i utilitzades per articular. Informació i gràfic 
extrets de la publicació Albokak 2.1. 
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d’influència de l’imperi Otomà29 s’utilitzen en molts altres contextos. 
Un dels que m’ha atret més és la utilització en frases descendents i 
entre cadascuna de les notes, que comentaré en l’apartat 
d’ornaments, o entre notes iguals repetides. També es pot aplicar 
sobre una nota llarga, fragmentant-la i donant-li així més pes i 
importància. Ara bé, aquest mordent en els instruments té una 
realització particular. Més que un mordent tal i com l’entenem, 
s’assembla més a una desafinació ascendent sobtada, molt curta i 
ràpida lligada a la nota real que acabem de fer sonar i just abans de la 
que ve a continuació. El mordent d’una nota que coneixem 
acostuma a precedir la nota a què afecta, hi va lligat i es troba a 
distància de to. En canvi, el mordent superior a què em refereixo 
s’executa justament en acabar una nota i immediatament abans 
d’iniciar la següent. (Exemple a sota). Es pot trobar a distància de to 
o més, segons la digitació més còmoda en cada moment, i la 
realització és propera a un glissando. És important entendre que no 
s’ha de concebre com una nota ni, per tant, escriure-la. Forma part 
del llenguatge oral. De fet, amb el ney, de vegades, es pot fer només 
amb l’embocadura, cosa que reforça la idea que aquest 
ornament/articulació es pot entendre com una sobtada pujada 
d’afinació de la cua de la nota. 

 
La realització es pot fer de dues maneres, o bé el mordent va lligat a 
la nota precedida i a la seguida, o bé la nota de destí s’articula de 
llengua (es pica) i es produeix així una petita interrupció o silenci 
entre el mordent i la nota de destí. (Exemple 2). Aquesta segona 
execució és la que més utilitzaré amb el meu instrument. 
 

7.2.2. Vibrat  
7.2.2.1. Produït amb la digitació 

Tot i que en la música antiga utilitzen també aquest vibrat, que 
anomenen flatement, centrem-nos en els instruments utilitzats en la 
música tradicional.  
Les cornamuses no poden realitzar el vibrat de diafragma o 
d’embocadura ja que no practiquen el buf directe sinó que insuflen 
en un sac o bot i aquest transmet l’aire a la canya de l’instrument. 
Aquest instruments, si vibren, ho fan mitjançant moviments dels 
dits. Generalment ho fan movent els dits inferiors a la nota que 
sona. Si imaginem que estem fent la nota que resulta de tapar tots els 
dits de la mà esquerra (suposant que hom no siga esquerrer i la mà 
esquerra corresponga a les notes agudes de l’escala), per realitzar un 

                                                 
29  A l’inici de l’apartat 6 explico la raó d’utilitzar aquest terme.  
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vibrat taparíem i destaparíem ràpidament els forats corresponents 
als dos o tres últims dits de la mà dreta, cosa que origina una 
fluctuació de l’afinació que reprodueix l’efecte del vibrat. És de fàcil 
realització i efectes immediats. També amb l’alboka, tot i que es pot 
vibrar de diafragma, s’utilitza aquesta tècnica de vibrat “interpretat 
amb els dits sobrants de la mà corresponent a la nota en qüestió, 
sense canviar la pressió d’aire” (Koteron, Ibon i Valle, Jabier: 2009). 
Per altra banda, també hi ha instruments que han desenvolupat una 
altra tècnica de vibrat que poden utilitzar o no juntament amb la que 
acabo de descriure. Consisteix a tapar i destapar ràpidament el forat 
corresponent al dit índex de la mà esquerra. Ara bé, el forat es 
destapa de manera gairebé imperceptible. És com si féssem un trino 
amb aquell dit però sense alçar-lo del tot. Per fer aquest moviment 
tan complex, cal posar la primera falange del dit índex tot just tapant 
el forat. Llavors, cal moure només l’extrem del dit, justament per 
l’última falange, de manera que només destaparem mínimament el 
forat. El moviment adequat i l’obertura justa ens la dirà el mateix so 
resultant, ja que amb pràctica s’ha d’aconseguir un bonic efecte de 
vibrat. Cal dir que és una tècnica extremadament difícil i que podem 
trobar abundantment en la gaida búlgara, però també en la zourna o 
el kaval. Amb la gaida és molt factible ja que el forat corresponent a 
l’índex s’ha construït pensant en aquest efecte i el moviment amb el 
dit índex produeix el mateix efecte de vibrat sobre gairebé totes les 
notes de l’instrument. Tot i això, hi ha intèrprets que poden realitzar 
aquest moviment amb quasi tots els dits de les mans. 

7.2.2.2. Produït amb l’embocadura i/o columna d’aire 
He parlat en l’apartat 4.2 del vibrat d’embocadura en la dolçaina. En 
aquesta, el vibrat es realitza mitjançant petites oscil�lacions de 
pressió dels llavis sobre la canya. Aquest moviment, per a ser efectiu 
i no fatigant, s’ha de fer combinant una petita pressió de les dents 
sobre els llavis però, sobretot, per l’enduriment del múscul.  
La mateixa tècnica s’utilitza en molts altres instruments de doble 
llengüeta.  
Un altre tipus de vibrat d’embocadura és el que s’utilitza amb el ney 
o el kaval. Aquests dos instruments no tenen embocadura o bisell i 
el so es produeix posant l’obertura del tub en els llavis de manera 
obliqua, de manera que el fil d’aire xoca contra la vora del tub i 
produeix el so. Mitjançant uns moviments amb la comissura dels 
llavis s’altera la quantitat d’aire que entra en el tub i es produeix el 
vibrat. 
Hi ha, però, el vibrat produït mitjançant la variació periòdica i ràpida 
de la pressió de la columna d’aire mitjançant l’acció del diafragma i 
els músculs abdominals. Aquesta tècnica la veiem en instruments 
propers com la tenora, però també en molts d’altres com la zourna o 
en alguns intèrprets de dolçaina castellana, píffero... 
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7.2.3.  No vibrat 
Aquest apartat és peculiar perquè sembla que no hauria d’existir, ja que el 
vibrat és un recurs a aplicar a un so, però el no-vibrat és, en principi, allò 
normal. 
Tot i això, el vibrat en la dolçaina - com en la tenora - més que un recurs a 
utilitzar s’ha convertit en una de les característiques del so. Com a dolçainer 
trobo interessant i necessari considerar el no-vibrat com un efecte quasi aliè al 
so propi actual de la dolçaina i, per tant, cal donar-li un pes específic i tenir-lo 
en compte en la interpretació. Certament, en els quatre anys d’estudi a 
l’ESMUC i gràcies a l’observació i comentaris del meu professor, Daniel 
Carbonell, m’he adonat d’aquest fet. És curiós com no ens adonem de moltes 
coses que fem fins que no sortim del context on les fem. 

 
7.2.4.  Ornaments 

És realment difícil descriure tots els ornaments que he detectat en els 
diferents estils i instruments als quals he dedicat atenció en aquest projecte. 
Alguns es podrien englobar o descriure amb un nom dels que utilitzem 
habitualment en conservatoris i escoles de música del país, però en realitat, la 
realització pràctica mostra diferències o bé pel resultat o bé pel context. Com 
dic en l’apartat 4.3, en la dolçaina actual utilitzem aquells ornaments que es 
poden escriure i que, per tant, podem desxifrar a partir d’una partitura. Hi ha 
una certa tradició quant a ornaments, i com i on aplicar-los en cada estil 
musical, de manera que l’ornamentació pot ajudar a definir part d’un estil. 
Potser molts ornaments, aïllats del context, són similars en un estil o en un 
altre, però podem trobar diferències en el tractament que ens poden cridar 
l’atenció: 

• El mordent superior o inferior d’una nota, sobre una nota en 
temps fort. 
És un recurs present en gravacions antigues de dolçaina i utilitzat 
encara ara en l’estil de la dolçaina castellana. És un mordent a l’ús, 
de manual. Precedeix la nota a què afecta i hi va lligada. El cito 
perquè em resulta significatiu el poc ús que en fem actualment. En 
el seu lloc acostumem a posar un mordent de dues notes, però 
sempre segons el context i la velocitat. En l’exemple següent, 
fragment de la Jota Antigua Segoviana, probablement en el primer, 
tercer i últim mordent no tindríem temps suficient de posar un 
mordent de dues notes. En canvi en el segon mordent, sobre una 
corxera, aplicaríem sense problema un mordent de dues notes. 
Però en cap cas actualment i llegint aquesta partitura sense 
ornaments, se’ns acudiria de posar aquest mordents on es troben 
ni, sobretot, fer-los així. En canvi veiem un mordent inferior de 
dues notes al quart compàs, mostra de la riquesa ornamental que 
podem sentir en gravacions antigues i, en aquest cas, només en 
quatre compassos. 
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• El mordent superior30 d’una nota com a nota de pas i en 

frases descendents. 
És un recurs molt utilitzat en la música clàssica otomana i en la 
música tradicional i popular de molts països que van estar sota la 
influència d’aquest imperi. Es tracta del mateix mordent que he 
descrit en l’apartat d’articulació, però aplicat en un context 
diferent. Es realitza de la mateixa manera i el resultat és el mateix 
encara que aplicat a passatges descendents. 

 
• El grupet a temps fort. 

Es tracta d’un grupet tal i com la teoria occidental el concep, de 
tres o quatre notes aplicat a temps fort (no amb anacrusi) sobre 
una nota important. Això es fa per donar importància a aquesta 
nota a nivell melòdic ja que, recordem, en aquest tipus de música 
no hi ha presència d’harmonia o polifonia que ressalte certs 
moviments o finals.  

Ex.: fragment d’un tema de zourna. 

 
Ex.: inici de la Jota Antigua Segoviana. 

 
• El grupet per acabar la frase. 

Es tracta d’un curiós ornament molt utilitzat pels dolçainers de la 
zona de l’interior de Castelló i part de l’Aragó. L’utilitzava molt el 
gran dolçainer Camilo Ronzano31. Per a la resta de dolçainers 

                                                 
30 El mordent és un ornament estudiat i utilitzat d’una manera molt concreta en la música occidental. En el 
ney, la zourna i d’altres instruments tant de vent com de corda de la zona d’influència de la música otomana i 
més enllà, s’utilitza un ràpid mordent que ni sona ni s’executa com els nostres mordents ni tampoc, per la 
seua rapidesa, equival a una apoggiatura. Reconec que no sé com anomenar-lo. En la tradició de l’ud (llaüt) 
s’anomena chapma, però músics amb qui he parlat no l’anomenen de cap manera ja que forma part del 
llenguatge propi d’aquella tradició o d’aquells instruments. Així que l’anomenaré mordent superior d’una nota. 
31 Camilo Ronzano (1923-2002) dolçainer de las Parras de Castellote resident a Zorita, comarca d’Els Ports. 
Possiblement un dels dolçainers que abastava més territori: interior de Castelló, interior-nord de València i 
sud de l’Aragó. Anava a peu o a cavall de poble en poble i ha suposat un important transmissor de repertori. 



41 
 

valencians que coneixem aquest fet, sentir-ho ens transporta 
immediatament a aquella zona, ja que és un tancament de frase que 
ve a ser com un segell personal o territorial. Veieu l’exemple del 
final de l’Havanera del Tio Tieso: 

 
Aquest recurs com a acabament de frase també és molt utilitzat en 
l’àmbit de la dolçaina castellana i de la gaita charra. 

 
7.2.5. Mètriques 

7.2.5.1. Ritme lliure 
El ritme lliure o ad libitum és una pràctica poc comuna actualment en 
l’àmbit de la dolçaina i gosaria dir que en el d’altres instruments 
tradicionals del nostre país. És molt comú trobar-lo, en canvi, en 
músiques vocals com cants de treball o de bressol. M’ha semblat 
interessant treballar amb el meu instrument alguns d’aquests cants 
valencians recopilats en la Fonoteca de Materials, que a més realitzen 
preciosos melismes i presenten sovint interessants afinacions, podríem 
dir, temperades (Reig, Jordi: 1997). 
A nivell instrumental considero molt interessant treballar músiques 
tradicionals interpretades amb kaba gaida. En el repertori d’aquest 
instrument, propi de la zona muntanyosa de Bulgària més propera a 
Turquia, hi ha molts temes lents amb ritme lliure, sols o bé amb veu. 
No acostumen a ser temes virtuosos i la pràctica amb la dolçaina és 
relativament assequible tot i que hi ha ornaments propis de la gaida 
que, en ser de digitació tancada, no es poden realitzar amb el meu 
instrument. 

 
7.2.5.2. Ritmes aksak 

Les músiques tradicionals i folklòriques utilitzen múltiples formulacions 
rítmiques entre les quals es troben el que en la tradició acadèmica 
occidental anomenem ritmes o compassos regulars. Sovint les 
mètriques que em resulten suggerents són les que no encaixen en la 
denominació regulars i, per parlar-ne - com que ho fem des de fora - 
hem d’utilitzar noms com aksak, coixos, amalgama, compostos... (en 
definitiva: estranys). A nivell teòric podem elaborar inacabables i 
complicadíssims patrons mètrics, però queda clar que en aquest 
projecte m’interessen aquells o alguns d’aquells que s’han creat i han 
perdurat fins avui en el context de la música tradicional. Aquests 
patrons poden resultar interessants camins a explotar i recórrer.  

                                                                                                                                               
Ha estat dels poquíssims dolçainers de tradició oral homenatjat i reconegut en vida pel sector de la dolçaina 
moderna. 
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Es tracta de patrons que no sorgeixen d’un laboratori o de les infinites 
possibilitats que la matemàtica ens ofereix, sinó de patrons que formen 
part d’un context i d’un imaginari col�lectiu i que han sobreviscut 
gràcies al context i a la seua funció. 
Primer em centraré en mètriques que, tot i ser molt presents en 
tradicions musicals d’altres països, es troben encara molt arrelades a la 
península Ibèrica. Tot i que la riquesa rítmica peninsular és enorme i 
encara que les mètriques de què ara parlaré es troben en molts altres 
llocs, poso especial atenció, per qüestió de temps, només en alguns i 
esmentaré només algunes zones d’ús a tall d’exemple: 

• 8/8 (3+3+2) és un ritme molt present a Castella, utilitzat en les 
virtuoses entradillas. També  en podem trobar reminiscències en 
el toc de dolçaina Les carreres de galls, de Callosa (Alacant). Es 
tracta d’un patró que podríem escriure perfectament com a 4/4 
però pensant sempre a accentuar la primera, quarta i vuitena 
corxera. De fet, això és el que fem habitualment en músiques que 
utilitzen aquesta figuració com pot ser la rumba o també 
l’anomenat raggamuffin, tan popular a Jamaica i practicat arreu del 
mon en ambients hip hop, reggae, jungle... Però en els llocs on 
aquesta mètrica és característica de la tradició musical veiem com 
ningú pensa en un 4/4 amb una accentuació estranya sinó en un 
3+3+2, o bé en dos valors llargs i un de curt. És simptomàtic 
com ja en el cançoner castellà d’Agapito Marazuela de l’any 1932 
trobem les entradilles escrites en compàs de 8/8 cosa que mostra 
una clara sensibilitat i coneixença de la rítmica popular. Cal tenir 
en compte com en tants d’altres cançoners, fins i tot més 
tardans, d’altres zones encara no es té clara la importància dels 
ritmes característics i s’acaben recollint quadrant-los amb 
compassos regulars. És així com podem escoltar una gran 
riquesa mètrica en la Fonoteca de Materials de la Generalitat 
Valenciana i no la veiem en absolut representada en el cançoner 
de Castelló, València o Alacant de l’insigne Salvador Seguí. 

• 5/8 (3+2 o 2+3) Veiem abundantment aquest ritme en diferents 
tradicions de la península. És un ritme molt utilitzat també a 
Castella sobretot en las charradas, bailes de rueda, bailes corridos o 
algun ofertori, entre d’altres.  
Adjunto un gràfic de José Ramón Cid que mostra els cinc troncs 
rítmics de la província de Salamanca, on apareix la charrada i tots 
els que en deriven. 
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També apareix en la música basca, en el conegut zortziko tot i 
que alguns músics no  hi estan plenament d’acord: “Zortziko 
segueix sent sinònim de 5/8 i espata-dantza de 6/8-3/4, quan allò 
que ha esdevingut i esdevé en la realitat de la nostra música de 
dansa és quelcom més ric i complex que la simplista 
representació gràfica de la música sobre paper. [...] Ni el 5/8 dels 
nostres zorzikos és un 5/8 exacte, ni la combinació 6/8-3/4 
reflecteix fidelment el ritme de l’espatadantza, ni un ¾ matemàtic 
ens dóna com a resultat un vals vienès.” (Bikandi i Santamaria: 
1997, pàg. 21 i 23).  
En la tradició valenciana de dolçaina tenim uns minsos exemples 
de 5/8, com una melodia del Ball de Torrent i poca cosa més. La 
resta d’exemples a 5/8 són de música tradicional vocal. 

• 7/8 És un altre ritme molt utilitzat en moltes danses. En la 
tradició de dolçaina queden alguns tocs, com el Ball de Nanos de 
València o els Gegants, albades o corregudes del gall, totes de 
Morella. També és freqüent tocar les havaneres a ritme de 7/8 en 
diferents tradicions musicals. 

• 11/16 És un ritme característic present encara en la música de 
dolçaina de tradició oral a l’interior d’Els Ports i part de l’Aragó. 

 
Quant a les mètriques de fora de la península podem trobar una riquesa 
inesgotable. Només en les poques zones geogràfiques en què m’he 
centrat em resulta inabastable el ventall de possibilitats. Hi ha cicles 
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rítmics tan llargs en algunes zones que en arribar a la meitat del cicle és 
bastant habitual trobar-se totalment perdut. Per fer-se una idea hi ha 
pàgines que mostren diferents mètriques tradicionals, com aquesta, de 
la web www.maqamworld.com, referent a la música àrab: 

 

Aquests noms, però, canvien en la tradició turca, de la mateixa manera 
que en podem trobar d’altres. 

El meu treball s’ha centrat en uns pocs exemples senzills com: 

• L’11/16 en el cas de la dansa búlgara Kopanika (2+2+3+2+2). 

• El 9/8 i variants: 
2+2+2+3, anomenat Karsilama a Grècia i Turquia o Katsivélikos 
al mar Negre. 

O alguns de la música otomana que vam treballar amb el mestre de ney 
Hristos Barbas: 

• El 10/8, (3+2+2+3), Aksak Semai 

• El 14/8, (3+2+2+3+2+2), anomenat Devr-i-revan 
 
 

7.2.6.  Afinació en el maqams 
L’afinació és un aspecte fonamental en els maqams. Les variacions en 
l’afinació estan molt sistematitzades en aquest sistema i és un dels principals 
problemes que tenim els occidentals en apropar-nos-hi. Hi ha maqams que 
coincideixen en l’afinació dels intervals amb les nostres escales o modes. Ho 
podem comprovar en la pàgina www.oud.eclipse.co.uk/makamlist.html: 

• Cargah coincideix amb do major. 

• Buselik pot coincidir en alguns girs amb la menor harmònica. 

• Kurdi coincideix amb el mode frigi. 

• Acem Asiran coincideix amb fa major. 

• Nihavend coincideix amb sol menor. 
 

Hi ha algunes coincidències més, però fins i tot en aquest context hi ha 
moviments melòdics que impliquen una alteració en l’afinació d’algunes notes 
en aproximar-se a la tònica o d’altra nota important del maqam. 
L’afinació en aquest tipus de música està molt codificada encara que a la 
nostra oïda no ho semble. Hristos Barbas, en el seu taller de música 
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Otomana, ens va fer una comparació entre aquesta música i l'harmonia 
occidental i ens va dir que, igual que passa amb l’harmonia, el sistema dels 
maqams és molt complicat ja que hi ha molta història al darrere per poder-lo 
entendre amb poc temps. Però per introduir-nos ens digué que en certa 
manera hi ha conceptes comuns. L’harmonia es basa en la relació entre la 
tensió i la consonància que es produeix en la successió de diferents acords. El 
maqam es basa en la relació de tensió i distensió que es produeix en la 
successió de diferents notes dins d’una melodia mitjançant l’afinació. Aquesta 
atracció cap a una nota es produeix jugant amb les comes o microtons. 
No és la meua intenció introduir-me en el món dels maqam i menys encara a 
partir del meu instrument, ni justificar cap tipus de relació entre les 
organitzacions intervàliques de la música tradicional d’aquí i el concepte dels 
maqams, cosa que ja s’encarrega de negar o posar en dubte Jaume Ayats 
(Ayats: 2000) ni tampoc buscar un possible origen de res, però sí que em 
resulta interessant i suggeridor aquell sistema d’organització intervàlica i les 
seues normes així com arribar a poder dur a la pràctica algun tema i alguns 
petits aspectes d’algun maqam concret, cosa que incita a l’estudi i contribueix a 
ampliar coneixements i a poder escoltar aquest tipus de música d’una manera 
més empírica. 
Així, he treballat amb el meu instrument: 

• El maqam Husseyni.  

 
És com el mode dòric, però amb la segona i la sisena un poc més 
baixes. La sisena, en context descendent, es fa natural. Tot i que 
la tònica és la nota important i la que manté el pedal (real o 
imaginari) el cinquè grau, que s’anomena husseyni i dóna nom al 
maqam, és la nota a què s’hi dóna pes. De manera que les frases 
inicials van dirigides al cinquè grau, hi reposen i l’envolten. 

 

• El maqam Karcigar.  

 
Només te una nota diferent amb Husseyni, el cinquè grau 
rebaixat, crea una mena de segona augmentada amb el sisè, i es 
pot utilitzar com a modulació d’aquest en una improvisació o 
taksim. La nota important de Karcigar és el quart grau, així que si 
estem en Husseyni podem modular fent un glissando descendent 
des del cinquè grau, convertint-lo en bemoll i aconseguint així la 
tensió melòdica cap al quart grau. 

 

• El maqam Rast. Ras és la nota que es produeix amb el ney tot 
tapat. 
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És com Husseyni començat per la nota inferior. Per construir 
frases es pot dividir el mode en dos tetracords. Jugant amb el 
primer es poden fer frases en repòs sobre el quart grau. Jugant 
amb el segon tetracord es fa el repòs sobre el cinquè grau amb la 
possibilitat de jugar amb el setè grau fent-lo major en sentit 
ascendent i menor en sentit descendent.  

 

• El maqam Mustear. 

 
Aquest maqam, que produeix una segona augmentada entre la 
tònica i el segon grau, es pot transportar al to del Rast i utilitzar-
lo així com a modulació dins d’aquest. 

 
7.2.7.  El glissando com a aproximació en intervals curts 

El glissando a què estem acostumats en la tradició occidental sol salvar 
intervals prou grans. En les músiques que he escoltat per a aquest projecte 
resulta molt present en la música de ney i de bansuri. El ney utilitza molt el 
glissando ascendent per salvar intervals grans, però d’altres instruments 
utilitzen el glissando en intervals curts, de segona i de tercera. Podríem dir 
que és un glissando d’aproximació. Aquest tipus de glissando curt s’utilitza 
sobretot en contextos descendents i, sobretot, en instruments de vent o de 
corda fregada, com la lira. 
Estem acostumats a diferenciar clarament cada nota de la melodia delimitant 
clarament l’alçada de cada grau de l’escala. Aquest petits glissandos trenquen 
el límit entre els graus i desdibuixen el pas d’una nota a l’altra cosa que, a 
banda de la dificultat conceptual que ens suposa a alguns occidentals, implica 
una dificultat tècnica no gens menyspreable. No és casual que en els 
instruments amb què s’interpreta música amb forta presència de glissandos, 
els intèrprets posen els dits de manera totalment diferent sobre l’instrument. 
Nosaltres posem la panxeta dels dits per tapar els forats i en canvi en aquests 
instruments es tapa amb la zona del dit que està entre la primera i la segona 
falange, de manera que poden aconseguir una obertura més gradual dels 
forats. 

 
 

7.2.8.  Escales i modes 
En la tradició vocal de la península Ibèrica hi ha molta música modal i, 
concretament en els cants de ritme lliure, és molt habitual el mode de mi o 
frigi. Tot i això, podem trobar exemples en molts altres modes. En música 
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instrumental és molt habitual el mode mixolidi, però com hem dit en un altre 
apartat, costa de trobar música en d’altres modes, malgrat que n’hi ha. Sortint 
d’occident i en el context de la música tradicional, la presència de modes és 
molt més clara. I no em refereixo només als set modes que acostumem a 
utilitzar, ja que hi ha organitzacions intervàliques que s’escapen d’aquestes 
qualificacions. Sembla com si en la música tradicional no hi hagués la 
limitació de la teoria. “Les persones que s’apropen a la guitarra sense 
influència de la notació occidental troben les seves pròpies tonalitats, sempre 
amb tendència a les formes modals en oposició a les diatòniques. Viatjar pel 
món mostra clarament que la música modal és universal i molt menys 
restrictiva amb l’artista que la diatònica occidental, gens instintiva”. 
(Brozman, Bob: Revista Folk, 2007). A Bretanya, per exemple, hi ha les 
danses Hanter Dro, algunes de les quals són construïdes amb una escala frígia 
amb la sisena major, que coincideix amb l’escala natural d’una flauta 
tradicional de Finlàndia. També he trobat l’escala frígia en algun toc de 
dolçaina castellana, com la Antigua Jota Segoviana, que tocaré al concert. No 
podem obviar el mode dòric, escala natural de l’alboka tradicional, o algunes 
cançons de kaba gaida i veu que utilitzen el mode dòric, però juguen amb la 
tercera major i menor. 
Molts de nosaltres ens hem apropat als modes mitjançant l’estudi de 
l’harmonia moderna i les escales i modes que es poden aplicar en els acords 
per poder improvisar. En canvi, molts dels que estem en el món de la música 
tradicional i folklòrica desconeixem el ric univers modal de les músiques 
tradicionals. Fins i tot les del nostre país. 

 
7.3.  Recursos descartats 

A causa de les característiques de la dolçaina (excessiva conicitat de l’interior que 
produeix un desequilibri de volum entre greus i aguts, potència sonora, poca 
flexibilitat de la canya, consum d’aire prou elevat...) vaig descartar immediatament 
molts dels recursos d’instruments de digitació tancada com la gaida búlgara o 
l’alboka. També vaig descartar els frasejos lligats propis del ney, kaval, zourna ja que 
resulten inadequats amb la dolçaina pels problemes d’eficiència en la despesa de 
l’aire i en l’afinació. El recurs d’articulació d’algunes cornamuses anomenat 
“interrupció” tampoc és viable, tot i que, aplicat a la dolçaina produeix un efecte que, 
lluny de ser una interrupció, em resulta molt atractiu i segurament utilitzaré. També 
descarto molts ornaments que apareixen en interpretacions o bé perquè no són 
òptims per a la digitació del meu instrument o bé perquè, senzillament, no he pogut 
ni tant sols desxifrar com els poden realitzar ja que m’ha estat impossible contactar 
amb cap intèrpret de zourna.  

 
7.4.  Recursos que no he tingut temps de treballar 

• El doble picat i el masticatto del piffero. 

• El doble i triple picat combinant llengua (t) i gola (k). 

• Treball més a fons dels maqams. 
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8. Presentació del concert 

El resultat de tot aquest treball és el concert final i, com he comentat al final de l’apartat 
que explicita els objectius del projecte, en aquest concert tocaré majoritàriament temes 
originals de les tradicions musicals estudiades amb aspectes que estan en el punt de mira 
d’aquest projecte. Queda per al futur seguir treballant i assimilar – o no – aquests recursos 
(o només alguns) en el meu estil personal de tocar.  

Per a dur-lo a terme cal fer una tria tant dels recursos que m’agradaria exposar i també dels 
temes32 que conformaran el repertori del concert. Per una banda vull mostrar el més ampli 
ventall possible de recursos treballats, però per l’altra m’he de sentir de gust i identificat 
amb els temes. Per l’altra, em proposo mostrar varietat de mètriques i, tractant-se de música 
modal, varietat de modes utilitzats. Així que, tenint en compte tot això he seleccionat 
aquest repertori, del qual n’explico les característiques principals: 

• Dolçaines 1. De Vicent Ferragut.  
o Mode mixolidi. 
o Primera part ad libitum. 

� Improvisació. 
� Poc vibrat. 
� Dinàmiques. 
� Articulació suau. 
� Presència d’alguns glissandos descendents d’aproximació. 

o Segona part: rítmica. 
� Dues veus. 

o Reexposició. 
 

• Antigua Jota Segoviana. Tradicional. Versió del Tío Tocino. 
o Mode frigi. 
o Presència del recurs tarará o triple picat de llengua en frases descendents. 
o Mordents superiors en temps fort, com fa sovint la gaida búlgara. 
o Grupets a temps fort per ressaltar una nota important. 
o Trinos. 

 

• Toc de Zourna. Grècia. Desconec si és tradicional ni qui en són els intèrprets. 
o Mode dòric, però pel tractament que es fa en algun moment del segon i sisè 

grau i el prolongat repòs algunes vegades en el cinquè grau, podríem dir que 
és una mena de maqam Husseyni. 

o El tema és a compàs de 4, però la percussió va a 8x8 (3+3+2). 
o So obert. 
o Molta presència d’ornaments de molts tipus: mordents, grupets... 
o Molta presència del mordent superior com a recurs d’articulació en frases 

descendents. 

                                                 
32 Em resultaria un poc fora de lloc utilitzar la terminologia obres, ja que, en la majoria de casos, les músiques 
que interpretaré formen part de la música tradicional/folklòrica i anònima de diferents indrets. 
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o Vibrat de dit. 
o Alteració descendent de l’afinació amb funció de pas. 
o Glissandos curts de pas. 
o Joc amb el tempo en determinats moments de solo. 
o Tema i variacions (entenent variació com a possibilitat de solo). 

 

• Hanter Dro. Dansa tradicional bretona. Desconec els intèrprets. El tema original 
està interpretat amb bombarda i cornamusa. 

o Ternari. 
o Mode frigi amb la sisena major. 
o No vibrat. 
o Sistema de contestacions entre els dos instruments melòdics. 
o Disminucions com a ornamentació. 

 

• Uns senyors amb barba. d’Efrén López.  
o Mode menor. 
o Tres parts: cànon a 2, cànon a tres i ... 
o No hi ha ornamentació. 
o Dinàmiques. 

 

• Suite de Charrades. Melodies tradicionals i tema d’Alberto Jambrina a veus. 
o 5x8. 
o (Definir els modes). 

 

• Katsivélikos. Dansa tradicional de les illes de l’Egeu. 
o Ritme Karsilama (2+2+2+3). 
o Maqam Huseyni. 
o Introducció improvisada: taksim. Començo amb Husseyni i modulo a 

d’altres maqams (Karcigar, Rast i Mustear), seguint les seues normes 
melòdiques i d’afinació. 

o Tema amb contestacions. 
o Ornaments superiors. 
o Glissandos ascendents i descendents d’interval de segona diatònica. 
o El segon grau es rebaixa si va cap a la tònica. 

 

• (Tema de kaba i veu). Tradicional búlgara. 
o Tema ad libitum. 
o Mode dòric i joc amb la tercera major/menor. 
o Mana la veu, en aquest cas la dolçaina. 
o Imitació de la veu per part de la gaida (i, evidentment, per la dolçaina). 
o Utilització amb la dolçaina de la tècnica de la interrupció provinent de la 

cornamusa. 
o Variació en l’afinació: el segon grau es rebaixa si va cap a la tònica. 
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• Sabazemzeme saz semaisi. Tema clàssic tomà. 
o Maqam Sabazemzeme, amb totes les normes melòdiques i d’afinació que 

aquest maqam implica. 
 

 
9. Conclusions 

La primera conclusió que em ve al cap la puc resumir amb una frase de Marcel Casellas 
utilitzada en un dels seus espectacles: de tant vell és nou. Tal i com aclaria al principi d’aquest 
escrit, la meua intenció no ha estat en cap moment recuperar ni buscar l’autenticitat o 
possible origen de res. Ben lluny d’això, el que motiva aquesta recerca i aquest estudi és 
perseguir allò que conec o he sentit en altres instruments i que em plau tant de sentir que 
envejo poder-ho fer amb el meu. Recerca que, de passada, m’ha apropat a tantes i tantes 
coses que desconec. L’aprofundiment en alguns aspectes d’aquestes músiques m’ha fet 
conèixer de prop com en són d’hereus els seus intèrprets d’unes maneres de fer per a ells 
antigues i contemporànies alhora però per a nosaltres - per desconeixença - innovadores, 
originals, suggerents i totalment modernes... Noves.  

Pensem que el ney, l’ud, la gaida búlgara o la lira de Creta - per citar uns exemples de 
músiques que podem sentir des d’aquí en discos - s’han tocat sempre com es toquen avui 
dia, però no és cert. L’estil d’aquests instruments evoluciona i alguns aspectes del seu estil 
són recents i atribuïbles a algun mestre. Aquesta evolució, però, es produeix sobre una base 
sòlida fruit de la tradició oral i que és possible que el temps s’haja encarregat de filtrar i 
polir deixant sobreviure, segurament, només allò important, significatiu, transcendent... útil. 
Quan algun músic m’explica això, em fascina tant que penso que estem parlant de tresors 
de la humanitat conservats només en la memòria. Coses tan noves per a mi però que en el 
seu lloc d’origen vénen d’una llarga tradició, alhora que són totalment contemporànies.  

Sovint es diu que ningú s’inventa res, que tot ve d’una altra cosa. Ja fa temps que es 
revisiten èpoques passades i això es mostra com una novetat. Avui vivim, aquí al nostre 
país, fenòmens musicals que recorden, recuperen, revaloritzen, homenatgen, copien o 
imiten propostes musicals que trencaven motlles només fa unes dècades. No sé si això és 
una mena d’herència o és que trenta o quaranta anys són realment una eternitat i revisitar o 
nodrir-se d’aquestes velles propostes és un acte d’arqueologia. Potser és que ens queden coses 
per pair i per això, tard o d’hora, tornen a aparèixer. Vull pensar que en la música 
tradicional ens ha passat això. Que hi hem passat pel damunt devorant-la però sense pair-la. 
Potser el que ens queda és un regust, un sabor. Però el record dels sabors el temps els altera 
i llavors ens quedem sense res, fins i tot sense sensació. Aquest projecte m’ha mostrat una 
enorme paleta de sabors però gairebé no he tingut temps d’esbrinar-ne les receptes.  

En els breus contactes amb l’etnomusicologia que he fet a l’ESMUC m’he apropat a allò 
que en diem els altres des d’un punt de vista teòric, des de la cadira, els llibres i el debat que 
es pot generar a classe amb els coneixements que tenim. Però això no és suficient per a un 
músic, o almenys per a mi, si no hi ha un apropament pràctic. És inevitable, les coses s’han 
de tastar. Sóc conscient que, quasi com si fos un fet aïllat, en alguna assignatura tenim 
l’oportunitat de contactar amb músics d’altres tradicions i, suposo que per falta de 
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coneixement, no ho aprofitem i no passa de ser com una detall exòtic. Quan entrem a 
l’ESMUC portem ja molts anys treballant en la mateixa línia i, un cop aquí, no podem 
permetre que aquest contacte amb altres puga influir, enriquir o modificar la nostra línia de 
treball que aquí esperem perfeccionar. Suposo que per això la majoria de nosaltres, si es 
produeix aquest contacte, només fem un tast i seguim el nostre camí com si res hagués 
passat, sense voler saber quins ingredients i quina recepta originen aquell sabor tan diferent. 
Fins i tot no ens adonem que l’altre – en aquest sentit – també el tenim sovint a casa en la 
figura dels nostres avis i àvies. En aquest projecte m’he nodrit de músiques de diferents 
països, però també del meu gràcies als documents sonors de la Fonoteca de Materials de la 
Generalitat Valenciana, un recull d’enregistraments fets durant la dècada dels 80 i 90 del s. 
XX i que no són sinó els avis i les àvies del meu poble i de tants altres pobles, els altres de 
casa nostra. 

En relació a l’aspecte de l’estudi amb l’instrument me n’adono que amb aquest projecte se 
m’ha obert un ventall de possibilitats molt gran, tant que hauré de triar per no dispersar-me 
en excés. La tècnica amb l’instrument sempre es pot treballar fins a límits insospitats, però 
l’experiència ens diu que acostumem a treballar només allò que necessitem en relació a la 
música que fem. Hi ha qui, alhora que descobreix coses, es va creant repertori a mida per 
poder posar en pràctica els seus avanços, però son una minoria. La majoria treballem en 
relació al repertori que hi ha o que altres creen. En la música tradicional aquest fet és encara 
més evident. Tothom ha sentit parlar de microtonia o d’altres afinacions, de mètriques 
complexes però suggerents, de modes i escales que no són ben bé les que utilitzem 
habitualment... Però, en cas d’interessar-nos tot això, com ho treballem i on ho apliquem? 
Aquest és el principal impediment que he hagut de solucionar a base de transcripcions de 
repertori, recopilació de partitures en tallers o en llocs web i a base de seleccionar i 
classificar enregistraments aptes per a treballar. Però sobretot parlant i preguntant. Ara tinc 
la sensació que començo a entendre tímidament algunes coses, però si ningú m’hagués 
ajudat hagués estat incapaç de fer res tot sol. Els músics amb qui he parlat han estat molt 
pedagògics i m’han donat un material i uns consells sense els quals hagués pogut fer ben 
poca cosa. És per això que, un cop iniciat i amb tot aquest material, veig en aquest projecte 
una possible aplicació pedagògica per compartir tant amb els meus amics o alumnes com 
en d’altra gent que vulga endinsar-se en un treball com aquest o semblant. 

No sé si aquest projecte m’aportarà alguna cosa més que el gaudi personal, ja que queda un 
llarg camí per a recórrer. El camí no sé cap on va, però com en tantes altres coses, allò 
important serà recórrer-lo. De moment he creuat la porta, he mirat, he començat a caminar 
i estic satisfet del que he vist. Crec que val la pena continuar-lo. Alguns companys 
dolçainers en saber quin era el meu projecte m’han dit: i això per a què? I no he sabut que 
respondre fora de frases curtes del tipus: per experimentar..., per explorar nous camins..., per 
curiositat..., per necessitat..., per aportar alguna cosa..., perquè sí!!!. És difícil respondre aquesta 
pregunta amb quatre frases, per això he tingut la necessitat d’escriure tot això que heu llegit 
fins aquí. Així i tot, no sé si he contestat la pregunta però, és clar, això era el menys 
important.  
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ANNEX 

 
Breus anotacions fruit d’algunes de les converses que he mantingut i de les experiències que 
he tingut durant el procés de preparació d’aquest projecte. Algunes coses apareixen en 
alguns apartats del treball, però considero que la lectura d’aquestes síntesis pot resultar 
interessant. 
 

Efrén López.  

Les seues aportacions apareixen en molts apartats del treball, ja que és la persona que més 
informació m’ha aportat. Per això seria reiteratiu, alhora que massa extens, fer una síntesi 
de les converses que hem pogut tindre. Em limito només a incloure una de les coses que 
em va dir en preguntar-li que opinava dels diferents tipus d’afinacions: [...] “l’afinació és 
relativa, si dues o més persones fan la mateixa nota i sona igual, estan afinats. Desafinar és 
fer la mateixa nota i que no sone igual”. 

 

Juan Algabeño.  

Ha estat durant moltes dècades dolçainer de Peníscola i mestre de les danses de les 
gitanetes juntament amb el seu germà, tabaleter. Encara toca en algunes ocasions. 
Actualment a Peníscola toquen alguna de les danses a ritme d’11/16 prou quadrat i d’altres 
en compàs ternari. Tot i que no n’entén de nomenclatura de compassos i teoria de la 
música, en una conversa amb ell vaig deduir que, juntament amb el seu germà, tocaven les 
danses amb un aire diferent a com la toquen avui la gent més jove o la banda de música del 
poble. Afirma que ara ell no podria ballar tal i com toquen els músics d’ara. Es dedueix de 
la seua conversa que ells tocaven com a la comarca d’Els Ports, és a dir, el mateix esquema 
rítmic per a totes les danses. Efectivament, en taralejar el ritme de seguida es va fer evident 
la diferència. Segons ell l’aire de totes les danses era aquest i no hi havia la diferència tan 
clara entre les danses a ¾ i les d’11/16 com es veu actualment. Cal tenir en compte que 
Algabeño deu tenir entre 50 i 60 anys, cosa que evidencia com de ràpid s’ha produït aquest 
canvi. 

 

Josep Vicent Castel Castel.  

És un jove gaiter (dolçainer) de Morella especialista en el repertori, l’estil, història i context 
de la música tradicional33 de la seua comarca que ha aprés per tradició oral dels seus 
antecessors. Els dolçainers i tabaleters de Morella no acostumen a sortir de la comarca a 
tocar. La majoria de tocs només els utilitzen en el seu context i en les dates que toca, de 
manera que hi ha músiques que només les toquen un cop l’any. La principal queixa que 

                                                 
33 Tradicional, a més a més de popular, en el sentit més ple de la paraula, ja que la majoria dels tocs de Morella 
(entre d’altres pobles d’aquella comarca) segueixen tenint l’ús i funció que venien tenint segles enrere, sense 
cap període de trencament i posterior recuperació. 
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tenen cap a la vessant acadèmica de la dolçaina és com aquesta desvirtua les músiques d’Els 
Ports en passar-les a la partitura i en executar-les sense haver sentit mai la interpretació 
original, és a dir, mostrant un desinterès total envers la font i el context, envers el patrimoni 
musical del país. I la raó no és només la impossibilitat de copsar fidelment certs patrons 
rítmics en paper, sinó la impossibilitat també de copsar l’estil, els ornaments i afinacions. 

Respecte al ritme més característic de la comarca d’Els Ports, proper a l’11/16, alguns 
músics de la zona tenen cada cop més clar que no és patrimoni d’Els Ports, sinó que era el 
ritme habitual de “dansa” en una zona molt més extensa però que, en trencar-se l’ús i la 
seua transmissió oral, només han quedat les transcripcions dels folkloristes, enquadrades a 
compàs de ¾. Una de les claus de la supervivència d’aquestes mètriques rau no només en la 
transmissió oral sinó en el seu caràcter popular, en la manera de pensar-lo i en la seua 
vinculació amb la dansa. El caràcter popular fa que aquest ritme estiga en el subconscient 
del poble i “qualsevol xiquet o xiqueta del poble agafa els palillos (baquetes) i et fa el ritme” 
mal tocat tècnicament però amb l’aire i cadència correcta. La vinculació amb la dansa 
també és clau, ja que alguns dels passos necessiten d’un quasi imperceptible espai que 
potser origina la no-simetria del suposat compàs. Per altra banda, els músics no pensen en 
cap compàs. Com passa en molts altres països, els ritmes tenen el nom de la dansa i no un 
nom procedent de la teoria musical i de la matemàtica. Els ritmes fluctuen i sembla que per 
a ells així ha de ser. Hi ha una fluctuació permesa, sempre que el ritme tinga la cadència que 
l’identifica i el distingeix d’altres. En definitiva, els intèrprets no conten, ja que tenen el 
ritme interioritzat des de petits. Cosa semblant passa amb les dansaes al País Valencià. Els 
que venim de fora no sabem entrar si no contem, i els del terreny ni content ni saben 
explicar-te quan has d’entrar ni perquè. T’ho poden acabar explicant, però el fet de 
preguntar-los-ho els  suposa plantejar-se alguna cosa que mai s’havien hagut de plantejar. 

Castel té molt clar que aquest tipus de repertoris no es poden aprendre mitjançant una 
partitura. Cal dir, però, que igual que d’altres dolçainers de Morella, Castel també té, 
paral�lelament, formació acadèmica i toca en la banda del poble. És a dir, que parla amb 
complet coneixement de causa per les dues parts. 

 

Nikolay Hristov. 

A les classes amb Niko (intèrpret de kaba gaida resident a Sabadell) ens adonem de com 
consideren d’important el cant a l’hora de tocar. La kaba gaida acompanya sovint la veu i 
imita els ornaments d’aquesta. De manera que és imprescindible saber cantar abans de 
pretendre tocar. 

Tal i com vam veure més tard a Sofia, la vinculació amb la dansa és molt gran. 

Niko és de formació tradicional i no té nocions d’escriptura ni de lectura de partitura, per 
contra la seua memòria és prodigiosa. Dóna una importància relativa a l’afinació i no li 
importa l’alçada d’afinació general de l’instrument ja que la veu s’adapta si la gaida està un 
poc més alta o un poc més baixa. De fet, quan encomanes una kaba gaida et demanen si la 
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vols en mi o en re i, en canvi, gairebé mai pots sentir un enregistrament que estigue 
exactament en aquesta afinació. 

Niko ens va dir que no podem aprendre a tocar l’instrument si no sabem distingir entre 
melodia i ornament. Però sovint les melodies són tant ràpides per a nosaltres que 
confondre un ornament amb un gir melòdic és molt fàcil. Per això insistia en la importància 
de cantar. Tot allò que no justifique la lletra és un ornament. 

No ens podria explicar els ritmes a nivell teòric. Són inherents en el pas de la dansa i 
s’entenen a través d’ella. 

 

 

Kostadin Atanasov.  

En la meua estada a Sofía, el febrer de 2011, vaig anar a classes de gaida búlgara amb 
Kostadin Atanasov, solista de l’orquestra de música folklòrica de Sofia. És un gran virtuós i 
un gran músic. Té formació musical acadèmica però tant la gaida com el clarinet (estil 
tradicional) els ha aprés per tradició oral i així els ensenya. En les seues classes no hi ha 
partitures i tot es treballa per imitació i de memòria (cosa que no vol dir que no sàpiguen 
llegir). A nosaltres, en canvi, ens va posar de seguida partitures al davant o ens va fer 
ràpides transcripcions. La raó era que si tocàvem per imitació ens marejàvem intentant fer 
tots els ornaments que ell feia, ja que no érem capaços de discernir entre ornament i nota 
real. Arribat a aquest punt es va iniciar una interessant conversa/demostració de què era 
una melodia sense ornaments, quins eren els ornaments tradicionals/populars de la gaida 
segons la zona geogràfica i quins eren els ornaments propis de l’estil de Kostadin. Un cop 
feta aquesta demostració va insistir en que no havíem d’aprendre els seus ornaments 
personals perquè sinó tocaríem com ell i calia que cada persona tingués el seu estil propi. 
D’altra banda no aportaríem res i ens limitaríem a imitar. 

Com he observat en estades en d’altres països o en classes amb diversos professors, a 
Bulgària és important saber cantar primer el que es toca i, si hi ha lletra, saber el que s’està 
dient. 

La vinculació de les complicadíssimes melodies sobre els complicadíssims ritmes amb la 
dansa és evident. El propi mestre quan es posa a tocar un tema complet s’alça i es mou al 
ritme de la música sovint fent els passos de la dansa mentre toca. 

 

Hristos Barbas. 

Hristos Barbas (Grècia) és musicòleg i intèrpret de ney. És professor de ney a la Universitat 
de Música Popular i Tradicional d'Arta (Grècia), i tambié en la de Macedònia (Tessalònica, 
Grècia). Vaig assistir a un curs de tres dies a Mas de Flors (Castelló). El curs no era 
pròpiament de ney sinó de música otomana. Podies assistir amb l’instrument que 
volguessis, sempre que tinguessis la capacitat d’adaptar-te a les afinacions. Així que hi havia 
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cantants, lires, ud, saz, guitarra, elèctrica freetles i neys. Jo vaig assistir-hi amb el ney. El 
curs va consistir en introduir-nos en alguns maqams (els més assequibles) mitjançant la 
lectura de partitures i l’anotació en aquestes de tot allò que era impossible de plasmar amb 
la notació acadèmica, així que cadascú s’anotava les coses amb la seua grafia única i 
particular. 

A banda de la dificultat rítmica, el principal impediment era l’afinació, ja que ens era 
impossible en un inici de fer la microtonia o les comes que Hristos ens proposava. Des 
d’un primer moment ens va fer cantar dient-nos que aquest era el procediment habitual. 
D’aquesta manera vam poder començar a realitzar petites variacions en l’afinació a l’uníson 
i de manera conscient i controlada. Quan teníem relativament controlada l’afinació d’un 
tema mitjançant la veu, passàvem a tocar-la amb els instruments. Així anàvem veient 
diferents exemples melòdics de cada maqam i desxifrant les seues normes tant melòdiques 
com d’afinació. 

L’afinació en aquest tipus de música està molt codificada, encara que a la nostra oïda no ho 
semble. Hristos ens va fer una comparació entre la música otomana i l'harmonia occidental 
i ens va dir que, igual que passa amb l’harmonia, el sistema dels maqams és molt complicat ja 
que hi ha molta història al darrere per poder-lo entendre amb poc temps. Però per 
introduir-nos ens digué que en el fons no era diferent de l’harmonia occidental. L’harmonia 
es basa en la relació entre la tensió i la consonància que es produeix en la successió de 
diferents acords. El maqam es basa en la relació de tensió i distensió que es produeix en la 
successió de diferents notes dintre d’una melodia mitjançant l’afinació. Aquesta atracció cap 
a una nota es produeix jugant amb les comes o microtons. 

 

Galdric Santana.  

És professor de cornamusa a l’ESMUC, d’ell he rebut classes aquest curs 2010/2011. 
Segons Galdric, el sac ha sofert un cert emmirallament de la gaita gallega.  

Una de les seues apostes és treballar l’afinació de la cornamusa i distingir diferents tipus 
d’afinacions. En les seues classes treballem sobretot l’afinació. He comprovat que, tot i 
tenir un grall en afinació pitagòrica, la meua oïda em fa forçar-la i buscar l’afinació a la qual 
estic habituat.  

Un altre descobriment que he fet amb el Galdric són les anomenades interrupcions. La 
cornamusa no pot articular de llengua en no existir, òbviament, el contacte directe 
d’aquesta amb la canya. De manera que, si es vol articular, s’ha de simular amb la digitació. 
Algunes cornamuses aconsegueixen amb un ràpid moviment del dit del darrera del grall (el 
dit gros de la mà esquerra) produir una interrupció (de vegades totalment i d’altres produint 
un so de volum bastant inapreciable en el seu context) que simula amb molt efecte la 
interrupció que provoca el contacte de la llengua amb la canya. 

És curiós com amb la dolçaina es pot reproduir un efecte relativament paregut, tot i que 
només en les notes greus. Tot i que l’efecte no és del tot semblant, sí que és una sorprenent 
novetat en la dolçaina. 


