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Extracte trilingüe 
 
L'objectiu d'aquest projecte és dur a terme una comparació entre els clàssics que trobem en 

el món literari i musical, i els clàssics que hem acabat establint al llarg de la tradició en el 

repertori de l'oboè. A partir d'una recerca i anàlisi de les característiques que defineixen els 

clàssics, farem un recorregut al llarg de la història del repertori de l'oboè, per adonar-nos 

que les obres que toquem avui han estat determinades per un context històric i social molt 

concret, així com per l'aparició d'altres instruments, la influència dels enregistraments i dels 

oboistes, el paper del músic en cada època... Conclourem, finalment, que els clàssics, pel fet 

de ser-ho, guarden dins seu un secret inexhaurible i atemporal, però que cal anar amb 

compte perquè –especialment en el món musical i de l'oboè– correm el risc d'esgotar-los i 

de deixar de percebre el seu valor. 

 
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una comparación entre los clásicos que 

encontramos en el mundo literario y musical, y los clásicos que hemos acabado 

estableciendo a lo largo de la tradición en el repertorio del oboe. A partir de una 

investigación y análisis de las características que definen los clásicos, haremos un recorrido 

a lo largo de la historia del repertorio del oboe, para darnos cuenta de que las obras que 

tocamos hoy han sido determinadas por un contexto histórico y social muy concreto, así 

como por la aparición de otros instrumentos, la influencia de las grabaciones i de los 

oboístas, el papel del músico en cada época... Concluiremos, finalmente, que los clásicos, 

por el hecho de serlo, guardan en su interior un secreto inagotable y atemporal, pero que 

hay que tener cuidado porque –especialmente en el mundo musical y del oboe– corremos 

el riesgo de agotarlos y dejar de percibir su valor. 

 
The aim of this project is to conduct a comparison between classics found in the literarure 

and music and the ones we have finished setting along tradition in the oboe repertoire. 

From a research and analysis of the characteristics that define the classics we will go over 

the history of the oboe repertoire, to realize that the pieces we play today have been 

determined by a social and very specific historical context, as well as the emergence of 

other instruments, the influence of recordings and oboists, the role of the musician in each 

period... We conclude, finally, that the classics, for being so, keep an inexhaustible and 

timeless secret inside them, but we have to be careful because, specially within the musical 

and oboe world, we take the risk of exhausting them and stop perceiving its value. 
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1. Introducció 

L'escriptor sud-africà John Maxwell Coetzee (Ciutat del Cap, 1940) tenia quinze anys quan, 

una tarda de diumenge, passejant pel jardí de casa seva, va sentir una música a la casa del 

costat. «Mentre va durar la música, em vaig quedar glaçat, sense atrevir-me ni tan sols a 

respirar. La música em parlava com mai abans no m’havia parlat»1, afirma. 

 

Què era allò que va sentir Coetzee aquella tarda de diumenge? Per què va suposar-li un 

impacte tan gran? L'escriptor no va saber-ne l'autor ni el títol fins un temps més tard: el que 

acabava de sentir era un enregistrament d’un preludi d’El clavecí ben temperat (Das 

wohltemperierte Klavier), de Johann Sebastian Bach. Coetzee –premi Nobel de literatura el 

2003– descriu les sensacions que va tenir com un «moment de revelació», ja que, per primer 

cop, rebia l’impacte d’un clàssic. Però... a què es refereix ell quan parla de «clàssic»? I 

nosaltres, en què pensem quan sentim aquest terme? 

 

En el text on J.M.Coetzee explica l’experiència de la vegada que va rebre aquest impacte, 

s’està referint a una conferència que pronuncià el 1944 Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

sota el títol «Què és un clàssic?», adreçada a la Societat Virgili de Londres. Un  objectiu de 

molts escriptors, autors, crítics i filòlegs al llarg dels anys ha estat provar de definir aquest 

terme, ja que no en trobarem una definició única. Per a cadascú, «clàssic» suposa o implica 

unes coses o unes altres. 

 

La primera vegada que vaig llegir aquest text no em va deixar indiferent, em va agradar com 

descrivia les sensacions que va sentir aquella tarda, i, a més, em va despertar un interès per 

respondre un seguit de preguntes que vaig formular-me. Aquella sensació que va sentir 

Coetzee, també l’ha experimentat altra gent? L’impacte que suposa escoltar o tocar Bach, és 

el mateix que també suposa llegir un clàssic com Homer, per exemple? Els entenem igual? 

I, més concretament en el món de l’oboè, també vaig formular-me diverses qüestions: 

tenim clàssics en la tradició oboística? D’on han sortit? Qui els ha triat? Són clàssics les 

obres que acabem tocant una vegada rere una altra? Per què sempre acabem tocant el 

mateix si el repertori és tan extens? Realment, tenim ganes de tornar a tocar per enèsima 

vegada el concert de Mozart?  

 

                                                 
1 COETZEE, John Maxwell. «¿Qué es un clásico? Una conferencia (1991)». A: Costas estrañas. Ensayos, 
1986-1999. Barcelona: Debate, 2005, p. 19. 
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La finalitat d’aquest treball és dur a terme una comparació entre els clàssics literaris i 

musicals, en general, i els clàssics que trobem en la tradició oboística; analitzar per què 

existeix el fenomen del clàssic, buscar-hi –si cal– alternatives; descobrir que el repertori de 

l’oboè també va més enllà o veure que, si volem tocar compositors «clàssics» (per 

entendre’ns ara: «coneguts», «de gran nom»), potser podem buscar altres opcions fora de les 

obres que toquem sempre. Probablement, les obres que avui tenim com a clàssics de la 

nostra tradició han estat tan tocades i se n’han fet tants enregistraments que pot ser que 

fins i tot hàgim acabat deixant de percebre aquelles qualitats que les van dur a esdevenir 

aquests pilars de la tradició. 

 

Podria haver-me centrat directament en la tradició del repertori per a oboè, però volia 

establir aquest paral·lelisme entre els diversos tipus de clàssics, ja que tinc un interès tant 

per la música com per la literatura, i volia intentar trobar una vinculació entre aquestes dues 

arts. Per això, vaig pensar que el text de Coetzee podria ser un bon punt de partida, i que 

els clàssics em podrien guiar en el camí. 
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2. Què és un clàssic? 

«Llegeixes un llibre de fa cinc segles i et sorprèn com pot ser tan modern. Això és un clàssic». 

Anònim 

 

2.1. Breu història del significat canviant del terme 

El significat d’aquest terme pot tenir diverses accepcions, ja que és un concepte que trobem 

d’ençà de l’antiguitat (des d’aleshores l'adjectiu classicus ha estat utilitzat per referir-se a 

escriptors i artistes), i amb el pas del temps ha anat modificant el significat. Així, la paraula 

«clàssic» deriva del llatí classicus, que prové de classis, que, a l’antiguitat, feia referència tant a 

una classe social com a una classe escolar, així com també a una flota (en el llatí medieval, 

classicus designava un alumne i classicum una trompeta naval). L’expressió, doncs, ja tenia 

aleshores un significat divers.  

 

A Roma, classicus es va estendre a la literatura i l'art a partir de les relacions socials, 

administratives i de propietat: l’administració romana dividia els ciutadans en cinc classes 

depenent de la quantitat dels seus ingressos, i anomenava classicus a aquell de la primera 

classe, la més elevada. Aquest nom va passar a utilitzar-se, de vegades, en un sentit 

metafòric per referir-se als escriptors de primera classe (primae classis). L'escriptor que 

pertanyia a aquesta classe més elevada (l'escriptor clàssic), es distingia de l'escriptor d’una 

classe inferior, anomenat metafòricament proletari. Aquesta segona denominació, però, 

avui ja no l'utilitzem, mentre que la primera segueix força vigent. El nom d'escriptor 

«clàssic» contenia únicament un judici, no una caracterització, l'únic requisit que tenia és 

que fos un escriptor excel·lent en el seu gènere. Un clàssic, doncs, equivaldria al sentit 

d’una gran obra, una obra mestra o un gran escriptor, i seria, per tant, una excepció (és un 

text superior a la mitjana, no és comú sinó extraordinari), s’allunya del corrent general 

imperant en el moment de la seva creació.  

 

Durant el Renaixement es va conservar la identificació d'un escriptor clàssic amb un 

escriptor excel·lent, amb la diferència que únicament els escriptors antics es consideraven 

excel·lents, de manera que ja es va dur a terme una nova identificació: un escriptor clàssic 

era un escriptor antic. Aquesta convicció que els escriptors i artistes antics eren excel·lents 

va portar a una aspiració per assemblar-s'hi, a partir del segle XV (especialment en els segles 

XVII i XVIII). Els admiradors i imitadors més recents dels antics pensaven que eren 

excel·lents perquè havien observat i estudiat les regles i cànons de l'art, de manera que els 
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escriptors «clàssics» complien les regles de l'escriptura. Més endavant, al segle XIX el terme 

«clàssic» també es va utilitzar per referir-se a tot allò antic, tradicional. 

 

L'art i la literatura dels antics, almenys de la gran època d'Atenes, havia observat certs trets 

característics, com són, per exemple: l'harmonia, l'equilibri de les parts, la serenitat, la 

simplicitat... Així, els artistes i escriptors posteriors, dels segles XIX i XX, que tenien aquestes 

característiques, van ser denominats també clàssics. 

 

2.2. Diversitat de definicions 

La resposta a la pregunta que encapçala aquest capítol ha estat buscada per molts autors, 

que han volgut reflexionar sobre els clàssics i definir-los. De l’adjectiu n’ha derivat el terme 

«clàssic» com a nom i el «classicisme», que pot fer referència a un tipus d’art, una escola, un 

moviment o corrent, una ideologia, un període... De definicions n’hi ha hagut de tota mena: 

hi ha qui considera que un clàssic és un autor que sempre pot ser revisitat, hi ha qui opina 

que són clàssics els autors que sempre s'han llegit i es llegiran sense que calgui fer-ne 

propaganda, hi ha qui creu que un clàssic és aquell que funda una literatura nacional, 

d'altres opinen que un clàssic és aquell autor la lliçó del qual no s'esgota mai per moltes 

lectures que en fem... Vegem-ne alguns casos concrets. 

 

Tatarkiewicz2 enumera i exposa diverses definicions diverses que pot tenir el terme: 

1) «Clàssic» com a excel·lent, universalment reconegut. En aquest sentit, no només es 

consideren clàssics Homer i Sòfocles, sinó també Dante, Shakespeare, Goethe... i 

també alguns erudits, com per exemple es parla de clàssics de la filosofia com Plató, 

Aristòtil, Descartes i Locke. És un dels significats més usats, especialment en el 

llenguatge quotidià. 

2) «Clàssic» com a antic, en el sentit d’un concepte històric que designa aquells artistes 

i pensadors que pertanyen a un únic període de la història (únicament els grecs i 

llatins). Inclou Homer i Sòfocles, però també altres poetes menors, que visquessin 

en l'antiguitat. 

3) «Clàssic» com a imitació i semblances de models antics. Poden ser, doncs, 

escriptors i artistes moderns que han tingut com a models obres antigues, i períodes 

complets de l’art en els quals la imitació de l’antiguitat ha estat un fenomen 

característic. També és un concepte històric, ja que els períodes anomenats clàssics 

                                                 
2 TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 
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s’han anat repetint al llarg de la història europea, en l’època moderna i la medieval 

(especialment, però, el Renaixement, al segle XVI; i el Neoclassicisme, de finals del 

segle XVIII i principis del XIX). 

4) «Clàssic» com a adaptació i conformació a les regles, que són obligatòries en l’art i 

la literatura (com els cànons). 

5) «Clàssic» com la normativa establerta, estàndard, acceptada i especialment utilitzada 

en el passat, que té una tradició. En aquest sentit l’expressió s’empra més sovint 

fora de l’art i la literatura (com un «estil clàssic» d’alguna cosa). 

6) «Clàssic» com allò que posseeix un seguit de qualitats com l’harmonia, el domini, 

l’equilibri i la serenitat. 

 

A la conferència Per què llegir els clàssics, Ítalo Calvino afirma que «un clàssic és un llibre que 

es configura com a equivalent de l’univers, a imatge i semblança dels antics talismans».  

També considera que són llibres que es rellegeixen perquè contenen una font de riquesa i 

perquè sempre constitueixen una lectura de descoberta, ja que un clàssic «mai no acaba de 

dir tot el que havia de dir». Harold Bloom també parla precisament de l’«exigència de la 

relectura»3 dels clàssics i de la influència que exerceixen en els seus lectors. Per a Bloom, 

algunes de les característiques que fan d’un clàssic un text excepcional són: la seva 

«poderosa originalitat literària», «l’energia lingüística» que desprenen i el manifest «poder 

d’invenció» que conté. Un dels crítics més influenciats per Bloom, Northrop Frye, 

considera que «un clàssic és aquell llibre l’àmbit d’influència del qual és sempre més gran 

que la del millor dels seus lectors, de manera que mentre creixem, el clàssic també creix i, 

en conseqüència, mai no arribem a esgotar-lo», i Hans-Georg Gadamer afirmava que llegir 

els autors del passat era interpel·lar-los, establir-hi vincles, dialogar-hi, ja que els clàssics són 

obres que suposen un diàleg permanent i atemporal. 

 

Thomas Stern Eliot, d’altra banda, creu que el clàssic «només pot existir quan una 

civilització ha assolit un grau de maduresa», de manera que fa referència a obres d’una 

maduresa intel·lectual, lingüística, formal i estilística, així que el clàssic seria, doncs, una 

obra d’una determinada supremacia estètica. En la seva conferència Què és un clàssic, 

pronunciada a la Societat Virgili de Londres el mes d'octubre de 1944, Eliot afirma, 

sorprenentment i contrarestant amb la majoria, que Europa només té un clàssic: Virgili. De 

seguida ens vénen al cap altres grans noms d’un període anterior com Homer o Píndar, i 

                                                 
3 Cf. Capítol 6, apartat 6.1 
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d’altres de més tardans com Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe; i potser també 

recordarem Joyce, Proust, Kafka... Tanmateix, Eliot en fa una definició tan restringida que 

no podria arribar a considerar clàssics aquests autors, i no surt de la figura de Virgili, ja que 

prèviament defineix la figura d’un clàssic com la d’aquell que porta les virtuts d’una llengua 

fins a un punt suprem i, alhora, representa en aquesta llengua la màxima maduresa pròpia i 

d’una cultura o civilització en un moment de la seva història. Cal tenir en compte, però, 

com remarca Jordi Llovet, que no sabem què hauria dit Eliot si la conferència l’hagués 

pronunciat per a una societat d'hel·lenistes o de shakespearians. 

 

Jorge Luis Borges, en canvi, considerava el clàssic com un oracle: «un llibre que una nació o 

un grup de nacions o el llarg temps han decidit llegir com si en les seves pàgines tot fos 

deliberat, fatal, profund com el cosmos»4; i qüestiona fins i tot la classicitat de Shakespeare o 

de Voltaire. 

 

El llatinista Eduard Valentí Fiol afirmava que clàssic és aquell qui primer ha dit o fet una 

cosa, i Joan Francesc Mira considera que «clàssic» és una paraula molt ambigua, i que pot 

tenir dos sentits: d’una banda, tot el que són obres antigues, i, de l’altra, és aquella obra 

d’una gran importància5. Considera que entre els segles XVI i XVIII els clàssics encara 

segueixen essent els autors grecs i llatins –entre d’altres coses, per la puresa de la llengua–, a 

principis del segle XIX apareixen els clàssics nacionals, i al segle XX torna a canviar, de nou, 

el concepte, i es planteja si es pot parlar de clàssics contemporanis6, ja que hi ha una 

pretensió d’anar considerant clàssics uns autors que són molt pròxims en el temps. 

 

Finalment, Laura Borràs7 afirma que l’estudi dels clàssics demana també una plena 

consciència del caràcter històric –i, per tant, canviant– de les conviccions, valors i criteris 

que són utilitzats en l’establiment d’una nòmina de clàssics canònics, i que un clàssic és 

també «una obra que ens parla a través de les èpoques [...], que supera els límits del temps, 

que és interpretada fins a la sacietat i que emergeix indemne del procés de ser posada a 

prova dia rere dia». El fet que ens parli a través del temps únicament passa quan hi ha una 

«essència», alguna cosa d’inalterable malgrat les influències de la moda o dels gustos. Un 

                                                 
4 BORGES, Jorge Luis. “Sobre los clásicos” a Otras inquisiciones. Barcelona: Emecé editores, 1989.  
5 Hi ha posicions molt més extremistes com la que mostra el protagonista de Purgatori, de Joan Francesc 
Mira, que manté un gran referent com és la Divina Comèdia, de Dante. El protagonista, Salvador Donat, 
és un metge rural que gosa afirmar que «tret dels llibres grecs i de la Bíblia, la resta de llibres són 
exercicis d’estiu». 
6 Cf. Capítol 7 
7 BORRÀS, Laura. Per què llegir els clàssics, avui. Badalona: Ara Llibres, 2011. 
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clàssic, en resum, és un text complex, excepcional, i es defineix a si mateix per la seva 

condició de supervivent. 

 

2.3. «Clàssic» en la música 

En la teoria musical, el terme adquireix altres significats. Entre els clàssics musicals s’inclou 

J.S.Bach, G.F.Händel i W.A.Mozart, d’entre altres, els quals de cap manera no desitjaven 

tornar a l’antiguitat o seguir la tradició, sinó tot al contrari: crearen un llenguatge nou. Així, 

doncs, ells van ser clàssics per l’excel·lència en la forma i per la innovació. 

 

Per a J.M. Coetzee8, «el clàssic en música és aquell que emergeix inerme del procés de ser 

posat a prova dia rere dia». Per a l’escriptor, «si hi ha alguna cosa que permeti confiar en la 

condició de clàssic de Bach és el procés de prova al que ha estat sotmès dins dels cercles 

professionals». El criteri de ser sotmès a prova i sobreviure mostra la confiança en la 

tradició de la prova, ja que els professionals no dedicaran temps i generacions a mantenir 

peces musicals si les seves funcions ja s’han esgotat. Què vol dir que un clàssic és aquell 

que sobreviu? Com es manifesta aquest concepte de clàssic en les vides de les persones? 

Per resoldre aquestes interrogacions, Coetzee recorre al poeta polonès Zbigniew Herbert 

(1924-1998), qui considera que allò oposat al clàssic no és allò romàntic, sinó allò bàrbar, i 

és una confrontació. Per a Herbert, no és la possessió d’alguna qualitat essencial la que 

permet a un clàssic suportar l’assalt dels bàrbars. Més aviat, allò clàssic és allò que sobreviu 

a la pitjor barbàrie, perquè hi ha generacions de persones que no es poden permetre 

ignorar-ho. Així, doncs, Coetzee arriba a la conclusió que «un clàssic es defineix a si mateix 

per la supervivència, i, per tant, la interrogació al clàssic, per hostil que sigui, forma part de 

la història del clàssic, perquè mentre un clàssic necessiti ser protegit de l’atac no podrà 

provar que és un clàssic». 

 

Cal destacar, finalment, que quan parlem de «música clàssica» podem referir-nos a la música 

que avarca el període del Classicisme (el concepte de l’època sorgeix després de la mort de 

Beethoven, motivat per la perfecció de la forma, el profund contingut humanista i l’ideal de 

bellesa, sobretot de la música de Mozart), però, generalment, ens estarem referint a un 

terme que no apareix fins a principis del segle XIX, amb l’objectiu de «canonitzar» el període 

de la música occidental que va des de J.S.Bach fins a L.V.Beethoven, o fins i tot més enllà, 

fins al segle XX. 

                                                 
8 COETZEE, John Maxwell. Op. Cit., p. 27. 
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2.4. L’extens abast del terme 

Constantment sentim l’expressió «això és un clàssic», o, senzillament únicament sentim a 

parlar d’«el clàssic». El terme se sent diàriament a mitjans de comunicació, al carrer, o en 

qualsevol conversa quotidiana. Així com pot semblar que els clàssics (com a obra literària 

d’Homer, Virgili, Shakespeare o Flaubert, per exemple) poden estar mig oblidats, el terme, 

la paraula, segueix viva, ja que ha anat evolucionant i adquirint nous significats amb el pas 

del temps.  

 

Els Beatles són un clàssic, Mazinger Z és un clàssic, Casablanca és un clàssic, Freddie 

Mercury també s’ha convertit en un clàssic... Fins i tot, avui, un Barça-Madrid ja és un 

clàssic, i per a molts el millor clàssic.9 A què ens referim quan designem tot això «clàssic»? 

A allò de primera classe? Que ha resistit el pas del temps? Exigeixen una relectura? Sembla 

que el significat que adopta s’aproxima bastant a la primera definició que en feia 

Tatarkievicz, com allò «excel·lent, universalment reconegut», i que també respon a allò que 

es va repetint, que té una història, o que ha resistit el pas del temps, malgrat que no parlem 

d’un escriptor, un compositor o una obra.  

                                                 
9 L’escriptor Enric Gomà ironitzava sobre el fet que algun dia «treguin una col·lecció de quiosc amb els 
devedés de tots els partits entre el Barça i el Madrid dels últims vint o trenta anys amb el nom Els Nostres 
Clàssics». 
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3. L’elecció dels clàssics 

 

3.1. El cànon 

Els fonaments del cànon són els que determinen per què una obra es converteix en clàssic i 

una altra de similar no. L’origen del terme deriva de la paraula grega kanón, que volia dir 

«canya», en un inici, i després «vara», «regle», d’on se’n deriva «regla» i «model». La 

transliteració llatina canon engloba un doble sentit ètic (perquè té a veure amb la norma, 

amb l’autoritat), però també estètic, ja que, com que la paraula grega per als conceptes 

«bell» i «bo» és la mateixa, la transferència del mot grec a la llengua llatina s’empelta del 

sentit de «model» o «paradigma». 

 

El terme de «cànon» s’aplica a la literatura a partir del s.XVIII, amb el filòleg holandès David 

Ruhnken, que en un escrit feia referència a les llistes selectives d’autors i obres que filòlegs 

grecs com Aristòfanes o Aristarc havien fet de cadascun dels «gèneres literaris». Des de 

llavors associem la paraula «cànon» al concepte d’autoritat, llista modèlica, selectiva. La 

concepció del cànon hauria de respondre a la voluntat d’establir un criteri d’ordenació 

supraliterari. A part, a la dificultat d’apuntar uns criteris estètics universals també cal afegir-

hi aspectes culturals com la formació, la tradició i els gustos, que inevitablement projecta 

sobre les obres proposades qui en fa la tria. Harold Bloom explica que cada època té un 

repertori propi, en cada època hi ha gèneres considerats més canònics que altres, cada 

època té una mena de cànon provisional. 

 

El fet d’elaborar un cànon és una feina excessiva i forçosament reduccionista (i també pot 

ser imperialista, sexista, classista...), així com injusta i parcial, perquè acaba referint-se a una 

qüestió de gust i de criteri personal. Cal afegir que tot cànon està condicionat per l’àmbit 

lingüístic a què pertanyen les obres i l’autor, de manera que l’autoritat tampoc no pot ser 

universal, i també s’igualen llengües que tenen idiosincràsies polítiques de diferent 

transcendència literària, a part que es tenen en compte literatures vives i sincròniques amb 

literatures mortes i diacròniques. A més, el cànon no és mai pur i té una validesa 

determinada, una data de caducitat que depèn dels gustos d’una època (està basat en criteris 

d’ordre estètic, i aquest concepte de «valor estètic» tampoc no és atemporal ni universal, 

sinó que està lligat a un moment històric i a un espai cultural determinat). 

 



 13

Tenim un cànon d’obres del repertori oboístic? Probablement mica en mica l’hem anat 

creant entre nosaltres, però, com ja hem vist, és una elaboració reduccionista i parcial, i és 

el que ha fet que moltes obres quedin fora d’aquesta llista. 

 

3.2. La crítica 

Per arribar a establir les obres del cànon cal jutjar (del verb grec krínein). Aquesta és la 

funció de la crítica literària: del crític se n’espera un veredicte, un judici de valor que cal que 

atorguem a una obra determinada a partir d’un acte profund de lectura. Com afirma 

Borràs,10 «els crítics literaris fixen la paraula en el temps a partir de les seves reflexions». 

 

El crític ha de raonar amb la màxima claredat el fonament dels seus punts de vista, si espera 

que els lectors els comparteixin, i és per això que la crítica només pot ser subjectiva, ja que 

només podem parlar de les lectures si passen per nosaltres. El crític ha de llegir i 

racionalitzar la pròpia experiència de la lectura i, després d’haver analitzat i relacionat les 

característiques principals del text (genèriques, formals, temàtiques...), el crític s’ha 

d’esforçar per explicar aquest procés i avaluar-lo. 

 

3.2.1. Necessitat d’un medium 

«Tot el que veiem amaga sempre una altra cosa i sempre volem veure el que està amagat 

darrere del que veiem», deia Magritte. La crítica, doncs, ens ajuda a veure allò que està 

amagat, ens fa de mediadors de l’obra. La tasca del crític és orientadora, de mediació, i ha 

de contribuir que el lector assoleixi una lectura plena i satisfactòria del text perquè l’ha 

comprès i hi ha vist més coses que un lector «no professional».  

 

W.H.Auden, a l’assaig Llegir, considera que el crític pot presentar obres o autors que 

desconeixia, i que el pot convèncer que una lectura descurada el va portar a subestimar una 

obra o un autor. També ha de relacionar obres de diferents èpoques i cultures i ha de fer 

una lectura que permeti aprofundir en la comprensió de l’obra. Finalment, ha d’explicar el 

procés de composició artística d’una obra que permeti il·luminar la relació de l’art amb la 

vida, la ciència, l’economia, l’ètica, la religió, etc. La crítica literària, doncs, ajudaria a 

orientar-nos i a indicar-nos les millors obres. 

 

                                                 
10 BORRÀS, Laura. Op. Cit. 
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En literatura, per tant, per ajudar-nos a comprendre millor les obres, especialment els 

clàssics, necessitem d’aquest medium que ens faciliti la comprensió del text, que ens 

l’expliqui, que ens el relacioni... En música, però, també necessitem el medium per ajudar a 

entendre les obres? Qui fa aquesta funció? Probablement bona part també la fan els crítics 

musicals, però també hi pren una gran importància l’educació que rebem i els professors, 

que són qui ens ajuden veritablement a l’anàlisi de les obres. Tanmateix, no hi ha temps per 

analitzar i comentar ni tan sols totes aquelles que entren dins del cànon de la història de la 

música occidental. Són molt poques les obres que podem acabar analitzant, i, 

malauradament, molts cops acabem tocant obres sense haver-les arribat a comprendre, 

malgrat que siguin grans clàssics. 

 

Hauríem de poder-nos acostar a una obra amb una intenció retòrica i una consciència de la 

seva construcció, i per poder-ho fer cal que l’entenguem. Malgrat que deixem fluir la 

música, cada nota i cada frase ha de tenir el seu significat. No s’hauria de perdre el 

paral·lelisme amb la retòrica d’un orador, ja que el discurs ha de ser clar, distingit, amb una 

agradable varietat, ha d’expressar els sentiments amb un determinat to de veu i s’ha 

d’adequar al lloc, als oients i al contingut del seu discurs. Per tant, cal entendre el discurs 

sonor que volem interpretar, com si es tractés d’un llibre, i recórrer a un medium si és 

necessari. 

 

3.2.2. Els criteris. L’estètica 

Com ja hem vist, les obres s’inclouen en el cànon a partir d’uns criteris d’ordre estètic, han 

de tenir una determinada bellesa. La disciplina que s’encarrega de l’estudi d’aquesta bellesa 

és l’estètica, que apareix al segle XVIII de la mà d’Alexander Gottlieb Baumgarten. La 

finalitat de Baumgarten era establir una ciència del coneixement de l'art («ciència del 

coneixement sensible» o «gnoseologia inferior»), ja que es tracta d’un tipus de coneixement 

que està lligat a la sensació i la percepció (estètica, en grec, vol dir «percepció»).  

 

«La reflexió estètica ve a ser una resposta filosòfica a l'experiència sui generis que ha produït 

en nosaltres l'obra d'art. Aquesta reflexió exigeix l'existència de l'“experiència estètica”, el 

moment en què el subjecte s'identifica amb l'obra i li reconeix uns valors, un coneixement», 

afirma Magda Polo11. L'experiència estètica és, doncs, pròpia de cadascú, malgrat que tindrà 

uns paràmetres objectius. 

                                                 
11 POLO, Magda. L'estètica de la música. Barcelona: UOC, 2007. 
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Immanuel Kant, a la Crítica de la capacitat de jutjar, presenta el judici estètic com un judici 

desinteressat, sense fi. Abans, però, cal tenir un fonament del plaer i del concepte del gust. 

Segons Kant, el judici estètic té dues característiques: és universal i subjectiu. Aquesta 

bellesa, segons Kant, és la conformitat pura a una norma general, la qual és una 

representació de l'enteniment; l'adequació entre l'una i l'altra es produeix en la imaginació, 

facultat essencial del geni, de l'artista. 

 

Hegel va definir la bellesa clàssica com l’equilibri entre l’esperit i el cos. No se n’allunyen 

gaire algunes definicions posteriors, en què totes redueixen allò clàssic a l’equilibri i la 

concordança dels elements. Això no obstant, els escriptors i artistes del Renaixement han 

definit els components de la ideologia clàssica de la següent manera: 

1) La bellesa depèn d’unes proporcions que siguin les adequades. 

2) La bellesa es troba en la naturalesa de les coses. 

3) La bellesa és una qüestió de coneixement. 

4) La bellesa es basa en el nivell humà (i no sobrehumà, com en els romàntics). 

5) L’art clàssic està sotmès a unes regles generals. 

 

A partir d'aquest concepte neix també l'estètica musical, que com a disciplina s'estableix a 

mitjan del segle XIX de la mà del crític Eduard Hanslick, amb l'assaig Vom Musikalisch-

Schöenen («D’allò bell en la música»), on reconeix que cada manifestació artística té la seva 

estètica particular. L'estètica musical, doncs, reflexiona sobre la música, les obres i el fet 

musical, i n'emet judicis. 
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4. Les particularitats dels clàssics 

 

4.1. Una comparació entre dos referents 

El títol del treball fa referència a Homer i Bach ja que, malgrat que els distancien més de 

vint segles i les èpoques en què van viure no tenien res a veure, són dos grans clàssics 

considerats els referents de dues arts: de la literatura i de la música, respectivament.  

 

4.1.1. Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) fou un compositor alemany del període del Barroc 

tardà. Descendent d'una família de músics, probablement rebé les primeres nocions de 

l'ofici musical del seu pare i del seu germà. Mica en mica, al llarg de la seva trajectòria anà 

ocupant diferents càrrecs: com a cantor, violinista i organista de la cort, i director. El 

repertori del compositor és molt extens, i inclou també moltes transcripcions d'altres 

compositors.12  Escrigué una gran quantitat de música religiosa, incloent misses i cantates, i 

moltes altres obres per a orgue, clavecí, violí, flauta, oboè... A més, Bach mai no donava per 

acabada una obra, la perfeccionava una vegada rere una altra, fos pròpia o d'un altre mestre. 

Retocava les partitures obsessivament, les recreava. 

 

El compositor mai no contemplà la seva producció des del punt de vista romàntic (com a 

creació d’un geni), sinó com una obra artesanal realitzada amb esforç, aplicació, amb 

possibilitats per ensenyar i aprendre, i alhora immersa en un tot regit per Déu. La seva 

música sacra i la profana, doncs, no resulten una contradicció, ja que es basen en el mateix 

fonament. Per a Bach, la música era una forma humana de lloar Déu i de posar-se al servei 

de l’edificació, espiritual o no, de l’oient. Es dirigia no tant a un públic receptiu, passiu, sinó 

a coneixedors i aficionats, és a dir, a les persones que eren capaces no solament d’escoltar la 

seva música sinó també d’interpretar-la.  

 

Avui ningú no dubta de la seva condició de clàssic i de la gran qualitat de les seves obres. 

Segons J.M.Coetzee13, en un primer sentit, «Bach és un clàssic perquè supera els límits del 

temps, reté un significat per a les èpoques següents, "viu".» En un segon sentit, bona part 

de la música de Bach pertany al que s’anomenen «els clàssics», aquella part del cànon de la 

música europea que encara s’interpreta amb certa freqüència arreu del món. Tanmateix, hi 

                                                 
12 Cf. Capítol 6, apartat 6.4: «Traduir l'obra musical: les transcripcions.» 
13 COETZEE, John Maxwell. Op. Cit., p. 21. 
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hauria un tercer sentit de «clàssic» segons Coetzee que Bach no compliria: no pertany al 

renaixement dels anomenats «valors clàssics» que va dominar l’art europeu a partir del 

segon quart del segle XVIII. Segons l'escriptor sud-africà, «no només no era neoclàssic, sinó 

que amb prou feines era referent per als músics d’altres generacions. La seva música no es 

publicava i gairebé no es tocava en les sales de concerts. Formava part de la història 

musical, però únicament era una nota a peu de pàgina en un llibre». 

 

Per al moviment neoclàssic, Bach no únicament estava passat de moda i era massa antic, 

sinó que tota la seva orientació anava cap a un món a punt de desaparèixer. De fet, segons 

un relat popular, Bach ja era considerat en vida com un compositor fosc (i especialment en 

els últims anys), i quan va morir va desaparèixer gairebé del tot de la consciència col·lectiva. 

En la darrera etapa de la seva vida professional, va ser injuriat per un alumne seu, 

J.A.Scheibe, que va escriure un article acusant-lo de fer una música inflada, fosca, oposada 

frontalment a la naturalitat i la senzillesa que ell defensava per a un nou tipus de música que 

havia de prioritzar el sentiment per sobre de l'intel·lecte, i que havia de valorar la unitat i la 

claredat per sobre de qualsevol artifici tècnic. L'article de Scheibe va ser el cop de gràcia per 

a Bach. Progressivament, la seva música va deixar de sentir-se fins a desaparèixer gairebé 

del tot, fins que «ressuscità» vuitanta anys més tard, gràcies especialment a l’entusiasme de 

Fèlix Mendelssohn.  

 

Com es convertí, doncs, en el que és avui en dia? Molt abans del «descobriment» bachià, els 

seus alumnes havien copiat i difós un bon nombre de partitures, i hi hagué un cercle de 

músics a Berlín que, vint anys després de la seva mort, encara interpretaven la seva música 

(d’entre ells W.A.Mozart i F.J.Haydn). No es tracta tant, doncs, que la música de Bach 

caigués en l’oblit després de la seva mort, com del fet que en vida no trobés un lloc en el 

pensament dels seus contemporanis. Gairebé no tenia transcendència social, no només no 

era canònic, sinó que pràcticament ni se’l coneixia, però, tot i així, el nom de Bach mai no 

va quedar enterrat. Un dels motius, però, que van afavorir la seva rehabilitació, s'aprecien 

en la introducció del primer llibre sobre Bach, La vida, art i obres de J.S. Bach. Per als 

admiradors patriòtics de l'art musical genuí (1802): «Aquest gran home va ser un alemany. 

Enorgulleix-te d'ell, pàtria alemanya. La seva feina és un patrimoni nacional d'inestimable 

valor que no admet comparació amb el d'una altra nació».  
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Molts d'aquests aspectes polítics i ideològics que van servir per fer renéixer Bach són els 

que ens permeten comprendre el passat com una força modeladora del nostre present, i, en 

última instància, reconèixer que els clàssics també estan històricament constituïts. Aquest 

relat, però, no pot debilitar de cap manera la transcendència del compositor i la nostra 

noció del clàssic com a quelcom d'etern, ja que l'obra ha perdurat i perdura a través de les 

èpoques pel seu propi valor. Gràcies a la gran qualitat de les seves obres, Bach va 

sobreviure a l'època de Scheibe i fins i tot al fet que els sectors nacionalistes de la pàtria 

alemanya el triessin com a estendard de les seves tesis polítiques durant la seva recuperació 

al segle XIX. El clàssic sobreviu, per adverses que siguin les circumstàncies, perquè hi ha 

generacions de persones que no es poden permetre ignorar-lo.  

 

Així, doncs, la música de Bach té unes determinades característiques com el 

desenvolupament de l’art contrapuntístic, l’ús d'una harmonia cromàtica, un llenguatge 

musical simbòlic i una elevada erudició. Algunes de les seves composicions foren 

revolucionàries, com El clavecí ben temperat, una obra d'una gran dificultat tècnica 

compositiva que pretenia demostrar la igualtat teòrica de tots els tons i la ductilitat del teclat 

per atacar totes les tonalitats. Totes aquestes característiques van aïllar-lo durant els seus 

últims anys dels corrents moderns i naturalistes de l’època, però quan Mendelssohn, al segle 

XIX, va dirigir les representacions de La passió segons Sant Mateu a Berlín, Bach, versionat,14 

va entusiasmar. 

 

Finalment, Andrés15 explica que gràcies a Bach s’han descobert molts altres compositors de 

l’època, ja que buscaren en el seu voltant (Vivaldi, per exemple, no fou retrobat fins les 

primeres dècades del segle XX, i Purcell, Lully, Telemann, Pergolesi i Rameau no 

començaren a sonar entre els aficionats molt a mitjan d’aquest segle). Bach té molt a veure 

amb la recuperació de l’antic patrimoni musical. Des de la Segona Escola de Viena, passant 

per les figures de Stravinski, Bartók, Hindemith, Xostakòvitx, Cage i Ligeti, d’entre altres, 

l’obra de Bach mai no ha deixat de ser una referència, columna vertebral de la música 

d’occident. L’abril de 1933, a la conferència El camí cap a la nova música (Der Weg zur neuen 

Musik), Anton Webern declarava, sense dissimular el seu gran entusiasme, que «tot està 

contingut i es produeix en Bach»: l'àmbit sonor, l'expansió de les formes cícliques, i la 

dimensió polifònica. 

                                                 
14 Cf. Capítol 6, apartat 6.3: «Fidelitat a l'obra. La interpretació historicista.» 
15 ANDRÉS, Ramón. Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas, los libros. Barcelona: Acantilado, 2005. 
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4.1.2. Homer 

Homer fou un poeta grec del segle VIII aC, el suposat autor, d'entre altres obres, de la Ilíada 

i l'Odissea. En l'àmbit de la tradició occidental, la literatura comença amb Homer, amb 

aquestes dues grans epopeies. Ja des de l’antiguitat, però, existien dubtes sobre l’atribució 

d’aquests dos llargs poemes a un mateix autor, i a partir del segle XVIII aquest fet es 

converteix en un problema per als investigadors, conegut com a «qüestió homèrica».  

 

Els grecs de l’època clàssica coneixien bé els poemes homèrics, perquè acudien amb 

freqüència als festivals de rang divers en què els rapsodes recitaven llargs fragments de la 

Ilíada, l’Odissea i d'altres poemes de temàtica semblant. Els poemes homèrics eren la base de 

la seva formació, les obres de referència que calia conèixer i familiaritzar-s’hi des de ben 

aviat, a l’escola. Des del voltant del 500 aC (i potser abans i tot) pràcticament qualsevol grec 

hauria afirmat que Homer era el poeta i mestre per excel·lència, i que els seus dos grans 

poemes eren també els poemes per excel·lència, no només per la seva bellesa sinó també 

per la saviesa i la veritat que contenien, i perquè eren d’interès general per a tots els grecs i 

no només per als d’una ciutat. L'autor de la primera investigació històrica i etnològica de 

què tenim notícia, Heròdot, a mitjan del segle V aC considera que una part de la gran 

importància d’Homer consisteix a haver sistematitzat el panteó de les divinitats comunes a 

tots els pobles de Grècia (entre Hesíode i Homer van  crear la teogonia per als grecs i la 

designació dels déus, així com el seu aspecte i funcions). 

 

Molts racons de la literatura grega que se'ns han conservat mostren el paper rellevant que 

els antics atorgaven a Homer, més enllà del que nosaltres entenem per literatura. Homer 

era un personatge remot en el temps, real i llegendari alhora, autor de les obres de 

referència obligada en tots els ordres de l'educació intel·lectual i moral. El món que 

presenta Homer (el món d'Aquil·les i Agamèmnon a la Ilíada i el món d'Ulisses a l'Odissea) 

és, en certa manera, una recreació del món micènic, i moltes de les coses de què parla s'han 

documentat arqueològicament (com l'existència de Troia i el rastre de diverses destruccions 

i catàstrofes sobre la franja del 1200 aC). Així, és molt possible que la «versió homèrica» de 

la guerra de Troia sigui exclusivament una construcció literària i sense cap vestigi real 

d'historicitat, però no és una invenció sense fonament. 

 

Aquests poemes es transmetien oralment mitjançant un conjunt de fórmules i de tècniques 

pròpies que aprenien els aedes, com l'ús d'una llengua literària i d'una forma mètrica 
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determinades. En el cas dels grecs, la forma mètrica és l'hexàmetre, i la llengua és artificial 

ja que no es pot identificar amb un únic dialecte, amb cap període temporal ni amb cap 

regió (es distingeixen trets arcaics, trets del dialecte eòlic i del jònic). Tot i així, l'artificiositat 

arcaïtzant no va impedir que els poemes fossin compresos per tothom en qualsevol punt de 

la Grècia arcaica o clàssica.16 

 

Un dels trets més peculiars de la cultura grega és que durant els segles de més glòria literària 

(els temps de l'èpica, la lírica arcaica i la tragèdia), gairebé totes les obres «de ficció» tenen 

un argument del corpus mític heretat d'aquests poemes homèrics. A Grècia ningú no 

s'inventa res, la idea d'originalitat com l'entenem avui en dia no hi té cabuda, sempre 

s'expliquen llegendes de temps remots (excepte en el gènere de la ficció burlesca, com la 

comèdia). 

 

Com afirma Jordi Cornudella a la introducció de la versió de l'Odissea de Joan Francesc 

Mira17, per als grecs, Homer «va arribar a ser el poeta èpic per antonomàsia, fins al punt que 

li atribuïen una gran quantitat d'obres tradicionals, a més de les dues grans construccions 

que coneixem com la Ilíada i l'Odissea, que per la seva qualitat i les seves dimensions 

extraordinàries sempre van ser vistes com les obres mestres del gènere». A partir del segle 

III aC, l'estudi minuciós de les obres va portar a creure que només les dues grans epopeies 

eren genuïnament del poeta. En canvi, pels moderns, Homer és sovint una mena 

d'entelèquia, i ja al segle XX hi ha hagut gent que ha considerat que no hi ha cap autor més 

enllà de la tradició aèdica. Finalment, però, hi ha qui sosté que la complexitat monumental 

tant de l'una com de l'altra fa imprescindible de creure que al darrere hi ha un poeta dotat 

d'un talent extraordinari. 

 

Joan Francesc Mira afirma que «si d'aquesta literatura nostra, dita occidental, n'haguéssem 

de triar mitja dotzena d'obres essencials, o només tres o quatre, una en seria l'Odissea, i una 

altra la Divina Comèdia. La cosa més sorprenent és que encara hi ha tants lectors que pensen 

el mateix». Així, l'autor també considera que no és cert que els lectors contemporanis hagin 

perdut les ganes de llegir aquestes grans obres, si poden llegir-les una manera renovada. 

 

                                                 
16 Cf. Capítol 6, apartat 6.2: «Traduttore, traditore?». Els poemes eren compresos per tothom, per això cal 
adaptar i actualitzar la llengua, per tal que el clàssic sigui comprès també per tothom (per fer la 
«interpretació historicista» més propera, per ser al més fidels al temps en què es va escriure). 
17 HOMER. Odissea. Versió de Joan F. Mira. Barcelona: Proa, 2011. 
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Finalment, al llibre Homer, Carles Miralles afirma: 

 

L'Odissea funda –i això pot assegurar-se en termes objectius, històrics– una manera de 
contar, un temps i un espai, que retrobem en tots els altres relats de la nostra tradició 
literària, fins avui mateix. [...] Mai els versos d'un poema, l'ofici d'un poeta, s'han 
adequat tant i tant a la natura del seu heroi com això s'esdevé en l'Odissea. I mai un 
heroi ha representat tant com Ulisses l'experiència humana: de Sòfocles a Riba, passant 
per Dante i Joyce, fins als nostres dies.18 

 

Així, doncs, Homer es considera el referent de la tradició literària occidental, per la gran 

qualitat de les seves obres i tot el que van suposar i han suposat al llarg de la història de la 

literatura.  

 

4.2. L’impacte que suposen 

Els clàssics provoquen un impacte diferent, tant ètic com estètic, suposen com una mena 

d’enamorament (sigui davant d’una pintura, d’un llibre o d’una obra musical). 

 

Quan escoltem un so, l’orella no tan sols el capta, sinó que alhora l’envia directament al 

cervell, i, quan ho fa, activa tot un procés creatiu de pensament. És per això que, a part de 

posseir la força física del so, la música té la capacitat de commoure’ns. És difícil distingir 

entre l’essència de la música i la percepció que en té l’oient i, probablement, aquest és el 

motiu pel qual des d’Homer, la música s’ha descrit com un perill potencial per a la salut de 

l’intel·lecte i, fins i tot, de la voluntat. A l’Odissea llegim com, fins i tot, la música de les 

muses pot ser capaç de seduir Ulisses i la seva tripulació i impedir-los de continuar el seu 

viatge. La subjectivitat de la música és una part integral i ineludible, tot i que no n’és l’única. 

Cal que hi hagi una relació constant entre la subjectivitat i l’objectivitat. 

 

A la introducció del treball fèiem referència a una conferència de J.M.Coetzee on descrivia 

les sensacions del primer impacte que tingué amb un clàssic, quan escoltà un preludi d’El 

clavecí ben temperat: 

 
Una tarda de diumenge de l’estiu de 1955, quan jo tenia quinze anys, mentre passejava 
pel jardí de darrere de casa meva en els suburbis de Ciutat del Cap, «pensant en les 
musaranyes» i preguntant-me què fer amb l’avorriment, que era el principal problema 
de la meva existència en aquells dies, vaig sentir música a la casa del costat. Mentre va 

                                                 
18 MIRALLES, Carles. Homer. Barcelona: Empúries, 2005. 
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durar la música, em vaig quedar glaçat, sense atrevir-me ni tan sols a respirar. La 
música em parlava com mai abans no m’havia parlat.19 
 

L’escriptor, però, no ha estat l’únic a qui la música de Bach no ha deixat indiferent. Hi ha 

un episodi que mostra com Mozart també va quedar-ne meravellat. Quan el compositor 

austríac va passar per Leipzig el 1789, va sentir a l’Església de Sant Tomàs el motet per a 

dos cors Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225), compost seixanta anys abans, i 

s’emocionà de tal manera que el primer que va exclamar va ser: «Per fi alguna cosa de què 

se’n pot aprendre!». Tanmateix, l’admiració de Mozart ja venia de lluny, probablement per 

la influència del seu pare, Leopold, i de Johann Christian Bach –a qui conegué en la seva 

estada a Londres–. Quan Mozart s’instal·là a Viena, l’interès cap aquella música 

«crepuscular» va continuar, especialment per la de Bach i Händel. En una carta que envià a 

la seva germana Nannerl, el 20 d’abril de 1782, escriu:  

 
El motiu que aquesta fuga hagi vingut al món és realment la meva estimada Constanze. 
El baró Van Sueten [es refereix a Van Swieten, protector de Mozart i Beethoven], a la 
casa del qual vaig cada diumenge, em va donar perquè m’emportés a casa totes les 
obres de händl [sic] i Sebastian Bach després d’haver-les tocat per a ell. En escoltar les 
fugues Constanze se’n va enamorar [...]. no vol sentir una altra cosa que fugues, però 
especialment en aquest estil, sobretot de Händl [sic] i Bach [...]. com que sovint m’ha 
sentit tocar fugues de memòria, em va preguntar si jo n’havia escrit alguna, i en dir-li 
que no, es va enfadar molt amb mi perquè no volia compondre allò més bonic i artístic 
de la música, i no va deixar d’insistir fins que en vaig escriure una per a ella.20 

 

Amb la suposada «resurrecció» del músic al segle XIX, la passió cap a ell va començar a 

desencadenar-se. E.T.A. Hoffman admetia a la Kreisleriana de 1814, que la música de Bach 

deixava l’ànima trasbalsada, i el pianista Adolph von Henselt, que era admirat per 

Schumann i Liszt, tocava El clavecí ben temperat mentre llegia la Bíblia. Bülow també va 

descriure aquesta obra com l’Antic Testament, ja que en el text bíblic els pensaments sobre 

l’experiència del passat constitueixen una manifestació del present i una lliçó per al futur, i 

mostren a les persones on i com poden trobar el seu camí. Aquesta obra de Bach és, segons 

Bülow, la manifestació de tot allò que l’ha precedit, allò del seu temps, i fins i tot ens indica 

la direcció que podria seguir la música a mesura que es desenvolupa. Per dir-ho d’una altra 

manera, El clavecí ben temperat no és únicament la suma de tot el que l’ha precedit, sinó que 

també assenyala allò que ha de venir. En la història de la música europea no hi ha gaires 

obres de les quals puguem dir una cosa així, i aquesta no deixa de ser una altra de les raons 

                                                 
19 COETZEE, John Maxwell. Op. Cit., p. 19. 
20 MOZART, Wolfgang Amadeus. Cartas. Barcelona: Muchnik 1999. 
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que expliquen la importància de Bach i els motius pels quals Bach ha esdevingut un dels 

grans clàssics de la tradició musical.  

 

És evident que no ocorre el mateix amb tots els compositors. En aquest cas ens hem 

centrat en la figura de Bach, però les obres dels compositors clàssics es distingeixen de les 

d’altres compositors que no ho són precisament per la seva capacitat de transmetre, de 

commoure, de parlar a través de la música i a través del temps. Dels tres elements que 

tenen més influència en la música tonal –harmonia, ritme i melodia– l’harmonia és, 

probablement, el que té més força. L’impacte de l’harmonia és molt més gran que el del 

ritme i la melodia (que no resulta gens interessant si no té una evolució harmònica...), i el 

podem trobar en qualsevol obra tonal. Pot haver-hi milers de diferències entre la música de 

Bach, Wagner, Txaikovski i Debussy, però totes les seves obres tenen una cosa en comú: 

l’impacte harmònic. L’acord exerceix una pressió vertical damunt del moviment horitzontal 

de la música. En les obres de Bach podem trobar un vincle molt intens entre el ritme i 

l’harmonia, hi ha una relació simbiòtica entre aquests dos elements que probablement és un 

exemple únic en el món de la música. Potser en podríem dir la «qualitat èpica» de Bach, per 

la qual tota la música de Bach assoleix una unitat, de la mateixa manera que hi ha una 

qualitat dramàtica en Haydn, Mozart i Beethoven.  

 

Escoltar música és diferent de llegir, perquè, quan llegim un text en fem les nostres pròpies 

associacions tenint en compte només el text i nosaltres mateixos. En canvi, quan escoltem 

música, hem de tenir en compte les lleis físiques del so, del temps i de l’espai amb cada nota 

que sentim. Mentre escoltem una obra en un concert és impossible repetir –rellegir– una 

frase o un fragment que no hem acabat d’entendre. Quan escoltem música, l’oient ha 

d’adaptar la seva capacitat de concentració i la seva consciència. En la lectura d’un llibre cal 

que adaptem la il·lusió del temps que passa en una narració, i, en la música, en canvi, 

aquesta qualitat és inherent. Cal tenir present, però, que així com per llegir un llibre no n’hi 

ha prou de mirar-se les paraules sinó que cal construir-les en construccions mentals, 

escoltar música implica també sentir i pensar per tal d’entendre la narració musical. Quan 

sorgeix una emoció, no necessàriament ha d’estar vinculada a un esdeveniment o a una 

persona concreta; és la participació de l’intel·lecte el que vincula l’emoció a un seguit de 

circumstàncies concretes i genera així un sentiment. Aquest mateix procés és el que es 

produeix quan escoltem una peça musical. Per aquest motiu, Daniel Barenboim alerta que 

cal anar amb compte amb la música enregistrada, perquè incrementa les possibilitats de 
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sentir sense escoltar (podem sentir-la en qualsevol espai), i d’aquesta manera se suprimeix la 

possibilitat d’una concentració absoluta. 

 

Barenboim també explica que la música té a la seva disposició un món d’associacions molt 

més ampli que les paraules perquè té una naturalesa ambivalent: és alhora a l’interior i a 

l’exterior del món. També descriu que sempre que acaba d’interpretar un dels llibres d’El 

clavecí ben temperat al capvespre, «tinc la sensació que aquesta peça té una durada força més 

llarga que la meva vida real, que he fet un viatge a través de la història, un trajecte que 

comença i acaba amb el silenci». La música, doncs, no acaba amb l’últim so, perquè l’última 

nota acaba amb el silenci que la segueix. 

 

J.S.Bach, doncs, provoca unes determinades sensacions i percepcions que altres 

compositors no transmeten (especialment en una època diferent de la seva). Aquesta és una 

de les virtuts que fa que un compositor com ell hagi esdevingut clàssic. Els clàssics 

(musicals i literaris), suposen, doncs, unes determinades sensacions, un impacte diferent, 

ètic i estètic. 
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5. Clàssics de la tradició del repertori oboístic 

 

5.1. Ús i abús dels clàssics 

Si ens endinsem en el repertori per a oboè, ens adonem que sempre hem tingut contacte 

amb uns determinats compositors; en gran part, d’aquells qui en la història general de la 

música designem com a clàssics. Analitzant la història de l’oboè sota el terme del clàssic, 

podem arribar a la conclusió que molt probablement en fem un abús. Quin sentit té la 

consumició de les mateixes obres? Per què, si podem disposar de més repertori, hem 

d’acabar tocant el mateix? 

 

Com veurem tot seguit, només durant el període del Barroc ja hi hagué milers d’obres on 

l’oboè hi tenia un paper solista principal. Tot i així, en catorze o setze anys de formació, 

quantes d’aquestes se’n toquen? Probablement, podríem justificar el fet que en toquem tan 

poques si en comptes de tocar obres d’un període antic prioritzéssim les d’autors 

contemporanis, però malauradament això tampoc no és així. Segons Xavier Blanch, el 

motiu del desconeixement d’aquest repertori es deu a dos factors: un de caràcter tècnic (el 

baix continu molt sovint no està realitzat, i per tant necessitem un clavecinista) i un altre de 

caràcter sociològic (la manca de curiositat i la mandra). Per poder accedir a aquest repertori 

és necessària la intervenció d’editors, que alhora requereixen d’especialistes per al baix 

xifrat, clavecinistes, llaütistes, etc., i, a part, moltes vegades també hi ha un desconeixement 

per part de l'intèrpret sobre de les possibilitats d'accedir al repertori. 

 

A continuació farem un breu repàs de la tradició, i observarem com el percentatge dels 

clàssics en el repertori de l’oboè és més alt en el Barroc, disminueix en el Classicisme, 

desapareix en el Romanticisme (tot i que en el món simfònic de l’orquestra trobem grans 

solos per a l’instrument de compositors com Beethoven i Brahms), i reapareix més 

endavant, a partir del segle XIX. Aquest desenvolupament ha tingut a veure tant amb 

l’evolució de l’instrument i dels oboistes com en l’evolució de la societat (les relacions amb 

la Cort, els encàrrecs de les obres, les capacitats tècniques dels instrumentistes, les sales de 

concert, l’aparició d’enregistraments...). 

 

5.2. El segle XVII: els inicis 

El Concert es convertí a mitjan segle XVII en el gènere instrumental típicament barroc 

(anteriorment ja existia esporàdicament l’alternança de tutti amb grups de solistes). A la 
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música francesa li agradava el canvi de registres de l’orquestra amb un trio de vent, 

especialment de dos oboès (o flautes) i fagot. L’antiga concertació polifònica (sense 

solistes) es desenvolupà en el nou concerto grosso (amb diversos solistes) i el concert per a un 

solista. A part de la corda, els italians potenciaren els oboès, trompetes i trompes en el 

concerto grosso, i els alemanys les flautes, oboès i fagots. 

 

Les primeres obres que es coneixen per a oboè foren peces que formaven part dels Trios de 

la chambre (LWV 35) de Lully, seguits pels trios de Le Bourgeois gentilhome de 1670, també de 

Lully, i mica en mica el compositor començà a incloure l’oboè en les seves òperes. A 

França, la primera música per a instrument solista (traverso i violí) aparegué entre 1702 i 

1704. Els oboistes tocaven peces que s’adeqüessin al seu registre des de 1690, ja que, com 

veurem més endavant, les instrumentacions de les obres eren sovint ambigües.  

 

La música alemanya per a oboè de la dècada de 1690 es basava en l’ús de l’oboè com a 

imitació i diàleg amb la veu. Les àries per a oboè sol també se sentien a Venècia, on l’oboè 

s’usava en òperes de Pollarolo i Perti, i a partir d’aquí fou quan Vivaldi començà a escriure 

un gran nombre de solos i de concerts per a l’instrument.  

 

5.3. El segle XVIII: el segle d’or 

El segle XVIII fou clarament el segle d’or per al repertori de l’oboè, ja que hi hagué milers 

d’obres de cambra i per a oboè solista, fet que reflecteix la situació i la reputació de 

l’instrument en el moment. De fet, el repertori per a oboè entre 1650 i 1800 inclou més de 

5.000 obres, on l’oboè té un paper solista i principal (incloent sonates, suites, concerts, 

música orquestral o de cambra...), sense tenir en compte les transcripcions i adaptacions 

d’altres obres que se’n poguessin fer, molt freqüents durant aquest període21. 

 

En la dècada de 1710 s’estrenaren moltes obres per a oboè, i l’instrument tingué una 

presència important en pràcticament tots els tipus de música que es feien a Europa. Es 

coneixen més d’una dotzena de concerts per a oboè i orquestra des d’abans de 1710, el més 

conegut dels quals és probablement el Concert en sol menor de Händel. Vivaldi escrigué un 

gran nombre de concerts per a oboè (uns vint-i-quatre), els primers datats entre 1709-12; i 

també escrigueren obres per a oboè en aquest període compositors com Tomaso Albinoni, 

Giuseppe Sammartini i Alessandro Marcello. Johann Sebastian Bach, a part, transcrigué per 

                                                 
21 Cf. Capítol 6, apartat 6.4: «Traduir l'obra musical: les transcripcions». 
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a oboè el Concert per a clavicèmbal BWV 974, afegint-hi ornaments en el segon moviment. 

Georg Philipp Telemann també va escriure una gran quantitat d’obres per a oboè, com 

també el compositor Friedrich Fasch, i més de mil cantates, moltes de les quals inclouen 

l’oboè.  

 

No hi ha cap altre període de trenta anys on hi trobem tant repertori per a oboè com el que 

va de 1730 a 1760. Molts compositors, tant a França (Boismortier, Lavaux, Lavigne...) com 

Alemanya (Fasch, Emanuel Bach...), van compondre una gran quantitat de repertori per a 

l'instrument. A partir de 1770 també trobem molts concerts i sonates com les de 

Kirnberger, Matthes, Janitsch, Pla, Besozzi o Bissoli. 

 

Paral·lelament amb el creixement del quartet de corda, el quartet amb oboè va començar a 

aparèixer el 1750, tot i que el gènere fou especialment popular a partir de 1770. Tanmateix, 

en la tradició que coneixem actualment, pràcticament l’únic quartet que coneixem o que 

toquem d’aquest període és el de Mozart (tot i que n’hi ha prop d’un centenar!). 

 

Durant el Classicisme, hi hagué un gran nombre d’oboistes de gran nivell, i els solistes eren 

molt demanats (els dos oboistes més coneguts d’Europa a la dècada dels setanta foren, 

segurament, Johann Christian Fischer i Carlo Besozzi), els quals també van compondre 

repertori per a l’oboè. Aquests no foren, però, els oboistes amb qui més col·laborà Mozart, 

sinó que ho van ser Gioseffo Secchi, Giuseppe Ferlendis i Joseph Fiala. Tanmateix, l’únic 

instrumentista que va poder inspirar Mozart fou Friedrich Ramm, un dels solistes de 

l’orquestra de Mannheim. El concert per a oboè que just abans de conèixer-lo havia escrit 

Mozart, doncs, fou adoptat ràpidament per Ramm, per a qui també escrigué el Quartet KV 

370. 

 

La majoria del repertori per a oboè d’aquest període (que escrigueren molts oboistes per al 

seu propi ús) és avui desconegut. Un dels motius és que –a diferència del segle XVIII, quan 

es van escriure les obres– actualment hi ha poques oportunitats per als oboistes per tocar 

com a solistes en orquestra o música de cambra. A part, la cultura musical moderna no és 

especialment curiosa amb la música dels compositors que no són «bons» o coneguts, i per 

això pràcticament l’únic repertori que es coneix és el de Haydn22, Mozart i Beethoven 

                                                 
22 El Concert en Do Major que se li atribueix (Hob VIIg:C1), però, també ha estat atribuït a Ignaz Malzat, 
així que no hi ha una evidència clara de qui n’és el compositor. 
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(incloent un concert incomplet o perdut). Així, doncs, el repertori del Classicisme consta 

d’una gran quantitat d’obres que han quedat pràcticament enterrades i inexplorades (de 

compositors com: Barth, Besozzi, Ferlendis, Fiala, Fischer, Gassmann,  Kreutzer, Jrommer, 

Devienne, Lebrun, Matthes, Vanhal...). Durant aquest període, a part dels quintets i 

quartets per a oboè, també neix una nova formació: l’octet de vent (especialment cultivat a 

Viena). Mozart va fer molts arranjaments de les seves òperes per aquesta formació, a part 

que va compondre dos quintets originals. Cap a mitjan de segle, la trompa va començar a 

substituir l’oboè tenor i el clarinet a substituir l’oboè i el corn anglès. Amb l’aparició del 

clarinet, molts instrumentistes van començar a tocar-lo, i, en veure els avantatges que tenia 

respecte de l’oboè, els músics van començar a centrar-s’hi. Així, els oboès van anar perdent 

protagonisme i van ser cada vegada menys usats i substituïts pels clarinets.23 Fou a causa de 

l’aparició d’aquest nou instrument, doncs, que el repertori de l’oboè també començà a 

disminuir, ja que els compositors centraren l’atenció en el clarinet (probablement, si no 

hagués aparegut el clarinet, ara tindríem un quintet o un altre concert per a oboè de 

Mozart). 

 

5.4. El segle XIX 

Fins fa poc es creia que no hi havia repertori per a oboè d’aquest segle més enllà de 

l’orquestra, ja que no hi ha repertori dels compositors més destacats del moment. 

Tanmateix, el corpus de la música del Romanticisme per a oboè no és insignificant. 

 

Aquest segle fou un període de millora i perfeccionament de l’oboè, i els constructors 

estaven oberts a l’experimentació com els seus predecessors. Alhora, la industrialització 

també afectà les arts i la música començà a ser accessible a una població més àmplia. 

L’oboè, però, mai no va guanyar popularitat com un instrument amateur a causa de les 

seves dificultats, i mai no va ser produït en massa (com els instruments de metall, les 

flautes, saxofons i clarinets) sinó a mans d’uns especialistes a petita escala, fet que encara 

ocorre actualment. 

 

Durant aquest període, la figura de l’individu i del geni també es va percebre en música, ja 

que un gran nombre de concerts, virtuoses fantasies, variacions sobre temes coneguts i 

àries de concert s’intercalaven amb les obertures, simfonies i grups vocals, proporcionant 

                                                 
23 A França, el ministre de la guerra de Lluís XV va signar una ordenança el 1756 que prohibia l’oboè a la 
infanteria (les bandes només podien tenir trompes, clarinets i fagots). 
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oportunitats per als artistes individuals de mostrar el seu talent. Així, músics com Paganini i 

Liszt enlluernaren el públic europeu. Amb l’oboè, hi hagué alguns virtuosos com Centroni i 

Pasculli que fins i tot havien estat anomenats «els Paganini de l’oboè». Mica en mica, però, a 

mesura que avançava el segle XIX, l’oboè fou cada vegada més ignorat per la majoria dels 

compositors. En general, la majoria de música d’aquest segle va ser composta per a cordes i 

piano més que per a instruments de vent, i d’aquests instruments de vent l’oboè estava 

lluny de ser-ne el preferit: donen prioritat a sons propers a la naturalesa, com la trompa 

natural, la flauta, i especialment el clarinet (pel tipus de so, l’extens registre i una tècnica 

aparentment més fàcil, l’instrument encaixava amb el nou estil cantabile de frases llargues del 

Romanticisme). El so de l’oboè, doncs, no encaixava amb el so ideal del Romanticisme, i 

era considerat massa delicat per a la música militar, massa difícil per a músics amateurs24, 

massa cridaner per a salons domèstics... Així va ser, doncs, com l’oboè deixà de tenir paper 

com a instrument solista i amb la disminució del concert per a instruments de vent fusta, 

l’oboista virtuós també va desaparèixer. 

 

Això no obstant, dir que no hi havia tradició de tocar l’oboè durant el segle XIX i que 

l’instrument pràcticament va desaparèixer, tal com va afirmar Heinz Holliger, és, 

probablement, una exageració. Malgrat que no hi hagués obres de gran qualitat com en el 

repertori del clarinet (com els tres concerts de Weber, el Trio i Quintet de Brahms, el lied «El 

pastor a la roca» de Schubert, o les melodies del clarinet de la Simfonia "Patètica" de 

Txaikovski), sí que hi va haver una quantitat considerable d’obres per a oboè que mostren 

l’evidència de l’existència de la tradició de l’oboè en aquest període. 

 

La majoria d’obres del segle XIX per a oboè foren escrites per compositors menors o 

oboistes que componien les obres per al propi ús. La majoria d’aquestes obres estan fetes, 

però, en un estil en certa manera passat de moda; de manera que el resultat fa pensar que la 

vida de l’oboè en el segle XIX fora de l’orquestra va ser inexplorada. Tanmateix, això 

començà a canviar, i un gran nombre de fantasies virtuoses, morceaux de salon i peces similars 

tornaren a entrar en el repertori, especialment obres de compositors com Kalliwoda, 

Molique i Pasculli. 

 

                                                 
24 L’entrada d’«oboè» del Grand Dictionnaire universel afirma: «L’estudi de l’oboè és ple de traves per 
l’estudiant, i ha de desenvolupar una gran perseverança per tal d’arribar a una execució neta i aconseguir 
una certa facilitat. Així com el so de l’oboè pot ser dolç i avellutat (encara que de vegades una mica 
nasal) quan és a les mans d’un virtuós, també pot ser agre i cridaner quan l’oboista no té prou 
experiència». 
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Ja des de mitjan segle XVIII la sonata per a oboè va anar perdent popularitat, i això continuà 

durant el Romanticisme. Un gran nombre d’obres s’escrivien amb acompanyament de 

piano o arpa, i també foren populars les transcripcions de cançons, particularment amb els 

instrumentistes de menys nivell. Fins al 1820, com ja hem vist, la combinació d’oboè amb 

un trio o quartet de corda fou popular, però aquest gènere pràcticament desapareix, i el 

substitueixen els trios per dos oboès i corn anglès (en imitació del Trio de Beethoven), 

escrits per l’escola francesa a la dècada de 1840. Probablement, però, la contribució més 

important per a grups de vent del segle XIX fou el quintet de vent. 

 

Una de les poques obres per a oboè d’un gran compositor del segle XIX són les Tres 

Romances (op.94) de Robert Schumann, malgrat que originàriament no foren escrites per a 

oboè sinó per a violí. Va ser, però, el propi compositor que un any després de compondre-

les va fer-ne la transcripció per a oboè, i afegí a la partitura que també podien ser 

interpretades per violí o clarinet. Alguns oboistes, però, s’han negat a tocar especialment la 

segona romança en concerts, qualificant-la de «gairebé impossible de tocar» (a causa de la 

dificultat per respirar). 

 

5.5. El segle XX 

A les últimes dècades del segle XIX hi va haver un declivi de l’oboè virtuós, amb la mort 

d’oboistes com Barret i Charles Colin, i la retirada de la carrera de Lavigne i de Pasculli. 

Altres oboistes més joves com Christian Schiemann, Emil Lund, Casimir-Théophile Lalliet 

(autor de trenta fantasies virtuoses i morceaux de salon) i Auguste Bruyant van seguir tocant 

ocasionalment com a solistes, però sembla que no van arribar al nivell dels oboistes de la 

seva generació anterior. 

 

L’escassetat d’oboistes destacats va donar com a resultat una caiguda de la reputació de 

l’oboè i alhora una reducció del repertori per a oboè solista. Cada vegada hi hagué menys 

composicions per a oboè i les obres per a música de cambra no incloïen l’oboè. Camille 

Saint-Saëns fou l’únic compositor de reconeixement internacional que va escriure una obra 

per a oboè en aquesta època: la Sonata en Re Major, op. 166, escrita el 1921 (el mateix any que 

morí el compositor). Aquesta sonata és un dels clàssics del repertori oboístic, una de les 

obres que sempre toquem, potser precisament per aquestes circumstàncies històriques que 

hem explicat: és de les poques obres d’aquest període que escrigué un compositor de 

renom. 
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Pocs oboistes, aleshores, van poder guanyar-se la vida com a solistes, així que la majoria 

optaren per anar a les orquestres. A finals del segle XIX, el musicòleg Eduard Hanslick 

considerà la orquestra com el lloc més adequat per valorar clarinetistes, flautistes, oboistes i 

fagotistes, ja que trobava que els recitals eren avorrits. En aquesta mateixa època, 

l’orquestra simfònica fou la principal institució cultural de les ciutats americanes. 

 

Hi va haver també un esforç per reinstaurar l’oboè en les bandes de vent, però no s’instaurà 

pel seu so petit i fràgil (segons Gabriel Parès, director de la Garde Républicaine) en 

comparació amb els instruments de metall, però, en canvi, Parès considerava que sí que 

destacava en obres clàssiques o modernes, com els solos de les obres franceses de fin-de-

siècle, i el corn anglès substituïa el violoncel en arranjaments d’obres orquestrals. Rimsky-

Korsakov compongué una obra per a oboè i banda (Variacions sobre un tema de Mikhail 

Glinka, el 1878), i Holst i Vaughan Williams també donaren protagonisme a l’oboè en 

algunes de les seves obres. 

 

5.5.1. La influència dels enregistraments i dels grans oboistes 

La tecnologia de reproducció musical fou possible des de la dècada de 1880, i els 

enregistraments comercials van constituir una de les fonts més vàlides que documenten la 

pràctica musical del segle XX. Tanmateix, els enregistraments d’oboè de principis de segle 

són escassos. L’oboè no tingué prou èxit popular per poder realitzar enregistraments, i fins 

la dècada de 1950 molt pocs oboistes tingueren oportunitats de gravar. Aleshores, però, la 

mala qualitat acústica dels enregistraments primerencs donà una mala impressió de la 

qualitat dels músics. 

 

Un dels primers oboistes que féu enregistraments va ser Georges Gillet (1854-1920), un 

oboista virtuós que establí el caràcter de l’oboè modern francès. En els seus 

enregistraments més primerencs ja es percep una articulació impecable i un so suau i rodó, 

fet que confirma encara més «l’elegància llegendària del seu estil», segons l’oboista Laila 

Storch. Gillet fou conegut per les seves interpretacions d’obres d’altres, tant composicions 

contemporànies o, el que era més inusual fins llavors, obres del segle XVIII com sonates i 

concerts de Händel, transcripcions de sonates de Bach, i el Quartet per a oboè de Mozart. 

Ell mateix i el flautista Paul Taffanel foren els primers instrumentistes de vent que van fer 

reviure la música de cambra de Bach. Coincidint amb la fundació d’una societat de Bach a 

París (1905), publicaren edicions modernes de música barroca. Hi va haver dues obres que 
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esdevingueren peces característiques en el repertori de Gillet (i dels seus alumnes, després): 

el Concert en sol menor de Händel i el Concert en re menor de Grandval. Així com el concert de 

Händel sí que ha acabat esdevenint un clàssic en el repertori oboístic, el concert de 

Grandval no ha arribat a aquesta categoria ni és actualment gaire tocat ni conegut entre la 

majoria dels oboistes. Probablement, Gillet interpretava aquesta obra per la relació que 

tenia amb Grandval i no pas per la seva qualitat ni per la crítica (un crític comentà que 

l’obra era d’una certa monotonia). 

 

Gillet, a part, va compondre repertori per a l’ús pedagògic i adoptà estratègies per crear les 

anuals pièces de concours. En primer lloc, reciclà altres peces de concurs, que incloïen obres de 

Charles Colin i Gustave Vogt, i obres contemporànies com el Concert de Grandval. Després, 

optà per les sonates barroques, i, en tercer lloc, encarregà noves composicions, algunes de 

les quals aconseguiren un gran èxit, com el Solo d’Émile Paladilhe (1898), la Pièce en si bémol 

(op.22, 1901) i Egloge (1916) de Henri Busser, d'entre altres de Ch. Lefebre, L-Diémer, A. 

Deslandres i G.Ropartz. En aquesta època, la distància entre el compositor i l’intèrpret 

augmentà. Hi hagué dues obres per a oboè sol d’aquest període associades amb l’escola de 

Gillet. La més significativa i la única que s’ha fet un lloc en el repertori estàndard de l’oboè i 

ha acabat esdevenint un clàssic és la Sonata de Camille Saint-Säens –que ja havíem 

esmentat–, de 1920. L’altra obra és la Sonata de Charles Koechlin, que estrenà Louis 

Bleuzet el 1922 i que també ha estat àmpliament coneguda, però no ha arribat a assolir 

aquest grau de clàssic en el repertori. 

 

Tot i que Gillet era l'oboista més famós de finals s.XIX, encara seguia essent poc conegut 

fora de França. Amb la generació següent l'oboè recuperà l'estatus com a instrument 

solista, fet que fou possible especialment gràcies a la carrera internacional que va dur a 

terme Leon Goossens, que suposà un raig d'esperança per al futur de l'oboè. Se li van 

dedicar un nombre de concerts i de sonates que només Heinz Holliger aconseguí 

sobrepassar. 

  

Goossens aportà una nova manera de tocar, i, un dels principals elements en el seu nou 

estil fou la introducció del vibrato de respiració com un ingredient essencial en el so. 

Debutà com a solista al Queen’s Hall de Londres, on tocà una suite de Bach per a orgue, 

oboè i cordes, i més endavant estrenà obres de Holst, Bax, Bliss, un concert del seu germà 

Eugène, així com també un concert de Josephs (1967). El seu primer enregistrament fou el 
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1923, i al llarg dels anys enregistrà els estàndards del repertori oboístic (el 1947 fou el 

primer a gravar el Concert de Richard Strauss), així com arranjaments d’altres obres i 

interpretacions de cançons populars. També enregistrà el Soliloquy d’Edward Elgar per a 

oboè i orquestra, un fragment d’una suite de tres moviments que Elgar escrigué per a ell, 

però deixà incomplet amb la seva mort i quedà desconeguda fins el 1967, quan Goossens 

encarregà a Gordon Jacob que acabés l’orquestració de l’obra. 

 

En el mateix moment que Goossens tocava a l’Orquestra de Queen’s Hall, hi va haver un 

altre oboista que tocà amb l’Orquestra de Philadelphia i que també exercí una gran 

influència (potser encara més llegendària): Marcel Tabuteau (1887-1966). De tots els 

oboistes actius en Amèrica al segle XX, Tabuteau fou el més venerat. Tot i que no va tenir 

les mateixes oportunitats que Goossens, va fer el mateix nombre d’enregistraments que ell i 

la seva reputació es basa en el seu paper en la formació de l'estil de l’oboè d'Amèrica. 

Tabuteau va enregistrar moltes obres de repertori orquestral i poques per a oboè solista: el 

Doble Concert per a oboè i violí de J.S.Bach, el Quartet i la Simfonia Concertant de W.A.Mozart. 

Tabuteau representà l'estil francès i el seu ensenyament preservà el patrimoni de Gillet més 

que oboistes contemporanis francesos. Així com els oboistes francesos del moment se 

centraven en desenvolupar el potencial virtuosístic de l’oboè i l’agilitat en els dits, ell es va 

centrar en buscar un so bonic (dolce) i un refinament en el fraseig. A diferència de 

Goossens, que per sobre de tot fou solista i tingué un estil molt particular que marcà l’estil 

anglès, Tabuteau estigué més lligat a la tradició orquestral i marcà l’estil americà. 

 

El ressorgiment de l’oboè com a instrument solista no podria haver ocorregut sense 

l’escassetat d’obres per a oboè sol que havien tingut en el seu passat anterior (sense un 

concert per a oboè de Beethoven, ni música de saló del Romanticisme, música de cambra 

de Debussy...). D’aquesta manera, els oboistes tornaren a les obres dels compositors del 

segle XVIII, i els concerts per a oboè de Händel es van començar a tocar regularment a 

finals del segle XIX i continuaren interpretant-se durant el segle XX (se’n feren edicions i 

enregistraments amb diferents versions, com la de Goossens i la de Tabuteau). 

 

Més endavant es van fer reconstruccions d’hipotètics concerts d’oboè perduts de J.S.Bach. 

L’assignació de les parts per a violí i oboè del Doble concert per a clavicèmbal (BWV1060) fou 

proposat per primera vegada a la dècada de 1920, el primer enregistrament amb oboè 

d’amor a partir d’un concert per a clavicèmbal (BWV 1055) el va dur a terme Goossens el 
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1937, i el 1955 Hermann Töttcher fou el primer que proposà el Concert per a clavicèmbal en Mi 

Major BWV 1053 en una versió per a oboè (transportat a Fa Major). 

 

Altres obres del segle XVIII  també van esdevenir essencials en el repertori de l’oboè. Cap a 

finals de la dècada de 1950, André Lardot va enregistrar quatre volums de concerts de 

compositors barrocs i clàssics. La gran popularitat que van assolir aquests àlbums va 

estimular els següents oboistes a seguir el seu exemple – com Pierre Pierlot, Heinz Holliger 

i Burkhard Glaetzner- que enregistraren una gran quantitat d’obres d’Albinoni, Vivaldi i 

concerts del Classicisme. Altres obres barroques van aparèixer en edicions d’oboistes com  

Louis Bas, Evelyn Rothwell, Richard Lauschmann i Hermann Töttcher. Més endavant, cap 

al 1960 i 1970, Helmut Winschermann i el flautista i musicòleg Raymond Meylan van 

expandir el repertori del Barroc alemany, de compositors com Telemann, Platti, Janitsch i 

Bach. 

 

Els concerts del Classicisme també van tornar a ser tocats pel nou oboè virtuós. El Concert 

en Do Major atribuït a Joseph Haydn ha estat sempre tocat des de la primera edició que en 

féu l’oboista vienès Alexander Wunderer el 1926; i la versió que es toca habitualment 

(edició de Boosey&Hawkes amb la reducció de piano i cadències d’Evelyn Barbirolli) va 

aparèixer el 1964. L’altre concert per excel·lència del Classicisme és el Concert en Do Major de 

W.A.Mozart, les parts del manuscrit del qual foren descobertes a la biblioteca del 

Mozarteum de Salzburg el 1950, però, malgrat la seva descoberta tardana, el concert va 

esdevenir popular immediatament i ha estat enregistrat incomptables vegades. 

 

5.5.2. El Neoclassicisme 

Amb del ressorgiment de les obres del segle XVIII, moltes de les noves obres del segle XX 

feren referència a estils anteriors. En alguns casos, fins i tot, eren creades amb materials del 

segle XVIII (John Barbirolli, per exemple, feu «transcripcions lliures» de moviments d’obres 

de Giovanni Pergolesi i Arcangelo Corelli per a la seva dona, l’oboista Evelyn Rothwell).  

 

La pràctica d’arranjar música de períodes anteriors per a aquests concerts s’inclou dins del 

corrent del Neoclassicisme que afectà l’art i la cultura d’Europa entre 1910 i 1940. El 

moviment sorgeix com una reacció davant del (Post-)Romanticisme, incloent 

l’Impressionisme i l’Expressionisme, amb l’objectiu de tornar a un art objectiu, deslligat de 

l’individu i sense ornamentacions supèrflues. Aquesta actitud antirromàntica trenca amb el 
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passat immediat, però se sent familiaritzada amb els conceptes musicals anteriors al 

Romanticisme, especialment els del segle XVIII. Es tornen a adoptar models d’interpretació, 

formes i gèneres del Barroc i del preclassicisme, però com a mers conceptes musicals, sense 

contingut metafísic ni normatives.  

 

Precisament, fou Gillet qui, amb el redescobriment de l’oboè com a protagonista de la 

música del Barroc, va influenciar Ravel en l’orquestració de Le Tombeau de Couperin, on li 

donà un paper molt destacat a l’oboè. A més, l’oboè va ocupar un lloc central en el 

Neoclassicisme de Stravinski, com a la «Serenata» i «Gavotta» de Pulcinellla, a Orpheus i a la 

Simfonia dels Psalms (tot i que es tracta d’obres orquestrals i no per a oboè solista).  

 

També veiem la influència de la música del Barroc i del Classicisme en la forma (com la 

Siciliana de la Sonata de Saint Saëns) i el tipus d’organització de la forma (en una suite de 

danses, com la Suite per a oboè i piano de Walter Piston). Als Estats Units, Robert Bloom 

(1908-1994) va ser particularment destacat com a intèrpret barroc, ja que havia tingut molta 

relació amb la música d’Església de Bach. Tanmateix, la seva interpretació de Bach i Händel 

diferia considerablement de la interpretació que n’havia fet la generació anterior, i 

especialment del seu mestre Tabuteau. Bloom introduí alguns canvis en la manera de tocar 

el repertori d’aquesta època, i començà a ornamentar especialment els moviments lents. 

 

Goossens estava interessat a fer altres peces per tocar amb el Quartet de Mozart i per això 

va voler fer renéixer el gènere i la formació del quartet. El Quartet "Fantasia" de Britten va 

ser  l’obra més coneguda i serví com a model d’altres obres de compositors anglesos 

posteriors, com el quintet d’Arthur Bliss, Arnold Bax, Gerald FInzi, E.J.Moeran i Gordon 

Jacob. Fou, doncs, gràcies a la personalitat i la manera de tocar de Goossens, que l’oboè 

adquirí un auge a Anglaterra. Les noves obres que van ser escrites per a ell i per als seus 

alumnes van fer augmentar la reputació de l’oboè en general, però encara com un fenomen 

anglès, ja que enlloc més no hi hagué un augment de l’interès tan gran. 

 

Gustave Holst escrigué un doble concert per a flauta i oboè el 1923, però el primer concert  

per a oboè del segle XX va ser compost pel germà de Goossens, Eugene, i explorava noves 

dimensions tècniques. A partir de 1930 ja van aparèixer altres concerts com els de Gordon 

Jacob i Rutland Boughton, i el 1944 de Ralph Vaughan Williams. Altres compositors que 

feren obres per a Goossens –no únicament concerts- foren Arnold Cooke, Malcolm 
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Arnold, Cyril Scott, i una llarga llista de compositors; però l’interès de compondre obres 

per a oboè solista s’evidencià –com ja hem dit- especialment a Anglaterra. Moltes obres de 

les que es van compondre aleshores no són avui gaire tocades ni conegudes, potser 

precisament perquè no foren tocades fora d’Anglaterra i no s’expandiren prou. 

 

El 1927 va ser format un «Oboistenbund» a Alemanya, un col·lectiu que incloïa membres 

com F. Flemming, J. E. Konig, L. Bechler... Entre ells, volien fer créixer l’interès per 

l’oboè, fomentar la composició de noves obres per a oboè i encoratjar a una recerca més 

enllà de la seva història. 

 

De la segona meitat de segle, destaquen les sonates de Paul Hindemith per a oboè (1938) i 

corn anglès (1941) i la Sonata de Henri Dutilleux (1947), però especialment el Concert de 

Richard Strauss (1945-7) i les Sis Metamorfosis després d’Ovidi (1951) de Benjamin Britten. 

Aquestes dues darreres obres foren les composicions més importants per a oboè del segle 

XX. 

 

5.5.3. Clàssics del repertori del segle XX 

El Concert de Strauss data del 1945, però estilísticament és com una obra del Modernisme 

de fin-de-siècle. Amb les harmonies i al·lusions a la decadència neoclàssica de la Rosenkavalier i 

al to graciós de Till Eulenspiegel, representa l’intent de fugir de la devastació de la Segona 

Guerra Mundial. Des de la seva composició, ha esdevingut un clàssic indiscutible del 

repertori dels oboistes.  

 

El concert va néixer d’una casualitat que va dur el compositor a conèixer un oboista, John 

de Lancie. De Lancie coneixia la manera que Strauss escrivia per a oboè després d’haver 

estat treballant a l’Orquestra Simfònica de Pittsburg sota la direcció de Fritz Reiner, un 

amic de Strauss i un gran intèrpret de la seva música qui Strauss tenia molt bona relació. La 

bona connexió de De Lancie amb Reiner impressionà el compositor i poc després començà 

a treballar en el concert. El concert s’estrenà a Suïssa (amb l’oboista Marcel Saillet), i als 

Estats Units l’havia d’estrenar De Lancie amb la Orquestra de Filadèlfia, però això va 

decebre Tabuteau (el seu mestre) i finalment l’estrenà amb l’orquestra CBS Symphony. El 

concert no es va programar gaire, en primer lloc perquè als Estats Units els oboistes no 

tenien les mateixes oportunitats per tocar de solistes que altres instrumentistes (com 

violinistes, violoncel·listes i pianistes), i en segon lloc a causa de la seva dificultat, ja que 
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tenia passatges massa llargs que eren durs d’aguantar («com si haguessin estat escrits per a 

un violí més que no per a un oboè», segons De Lancie). Per aquest motiu, quan De Lancie 

va voler enregistrar el concert el 1987, va tenir l’aprovació de Strauss per modificar 

seccions dels dos primers moviments per poder tenir espai per respirar. Strauss, però, 

després d’això, continuà escrivint frases inacabables per a instrumentistes de vent, però es 

mostra clarament en el Concert d’oboè, ja que a part que en els moviments no hi ha temps 

per a respirar, els tres moviments van enllaçats, sense pausa. 

 

Aquest concert, a causa de la seva dificultat en la respiració, fa que l’intèrpret hagi d’utilitzar 

alguna tècnica especial per a respirar, ja que si no es modifiquen les intencions del 

compositor. Goossens fou el primer que en enregistrar-lo, però va optar per agafar un tempo 

més ràpid al primer moviment amb un rubato considerable a les semicorxeres, tallant les 

notes lligades, i respirant ràpidament pel nas. Altres oboistes com Gordon Hunt i Bert 

Lucarelli marcaren uns punts per respirar, en llocs que donessin la sensació de la llargada de 

l’estructura de les frases llargues i dirigint l’atenció de l’oient en els punts on la música fa 

algun gir. No tots els oboistes coincideixen en els punts per respira, ja que entenen el 

concert i la intenció del compositor de diferents maneres. 

 

Així com el concert de Strauss fa una mirada cap enrere cap a «l’edat d’or» d’Europa 

d’abans de la guerra, les Sis Metamorfosis després d’Ovidi, de Benjamin Britten constitueixen un 

precedent per a futurs estils musicals. Aquestes sis peces breus són probablement les obres 

més conegudes per a oboè sol. Van ser escrites per a Joy Boughton per tocar el 1951 en un 

concert a l’aire lliure. Tanmateix, aquesta obra no era la primera que escrivia per a oboè: 

vint anys abans havia escrit tres peces de cambra: el Quartet “Fantasia” (1932), les Temporal 

Variations (1932), i les Two insect pieces (1935). Actualment, les Metamorfosis continuen essent 

una obra preferida per a molts oboistes, principalment perquè cada peça mostra un caràcter 

diferent de l’oboè.  

 

Durant la segona part del segle XX, també molts compositors i oboistes-compositors de 

diverses nacionalitats van escriure per a l’instrument en gèneres tradicionals. Durant aquest 

període, ressorgeix el concert i la sonata i l’instrument fa un retorn considerable cap a la 

música de cambra (especialment pel ressorgiment del quintet de vent amb obres escrites 

per Ibert, Françaix, Milhaud, Barber i Arnold; i encara més endavant per Stockhausen, 

Ligti, Holliger i Arvo Pärt). La Sonata per a oboè de Poulenc (1962) esdevé també una de les 
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obres preferides per als oboistes, i L’Horologe de flore (1963) i el Trio per a oboè, fagot i piano, de 

Jean Français, fusionen l’esperit clàssic amb el llenguatge del jazz. En aquest període, hi ha 

altres compositors que escriuen nombroses obres per a l’oboè, com Alan Richardson, 

Gordon Jacob, Lennon Berkeley, Robert Bloom i Luciano Berio. 
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6. L’apropament a l'obra 

 

6.1. Les relectures 

 

Isaiah Berlin va deixar el llibre damunt la tauleta i va dir cada dia llegeixo i cada dia 
m’adono que em falta molt per llegir. I de tant en tant he de rellegir, tot i que només 
rellegeixo allò que es mereix el privilegi de la relectura. 
–I què fa merèixer aquest privilegi? –Ara en Bernat semblava l’Adrià. 
–La capacitat de poder fascinar el lector; de fer-lo admirar-se per la intel·ligència que 
hi ha al llibre que rellegeix o per la bellesa que genera. Tot i que amb la relectura, per 
la seva naturalesa, sempre entrem en contradicció. 
–Què vols dir, Isaiah? –Va interrompre’l tante Aline. 
–Un llibre que no mereix ser rellegit tampoc no mereixia ser llegit. [...] Però abans de 
llegir-lo no sabíem que no mereixeria la relectura. La vida és així de cruel.25 

 
 
Segons l’escriptor Vladimir Nabokov (1899-1977), «un bon lector, un lector actiu i creador, 

és un relector». En la relectura es troba el reconeixement, el plaer de l’anagnòrisi de què 

parlà Aristòtil a la Poètica, ja que ens trobem davant d’allò que ja havíem conegut 

anteriorment i quan ho retrobem ho recordem. En la relectura descobrim coses que potser 

ens havien passat per alt en una primera lectura, és a dir, hi aprofundim. Tant és així, que 

grans noms de la literatura universal han afirmat que el plaer de la relectura supera, en 

moltes ocasions, el que va produir la primera lectura d’un llibre o d’un autor. 

 

D’aquesta manera, considerant els clàssics com les grans obres mestres, com més puguem 

aprofundir-hi més a prop estarem de conèixer-los. Els clàssics exigeixen relectures, a 

diferència d’altres obres de consum ràpid, com majoritàriament aquelles que avui 

anomenem best seller («el més venut»). Un best seller no reclama una relectura més enllà del 

pur entreteniment, no reclama excessius diàlegs perquè la seva agudesa cognitiva s’esgota 

ràpidament (un cop sabem com acaba, qui mata a qui i si els enamorats acaben junts, ja no 

podem anar més enllà). Aquesta és una de les principals diferències amb un clàssic: tot i 

saber-ne l’argument, els clàssics necessiten ser rellegits constantment, perquè tornem al text 

no tant pel què sinó pel com i per l’artefacte estètic resultant. Vegem-ne un exemple 

concret: de Hamlet hi ha moltes versions cinematogràfiques (Olivier, Zefirelli, Brannagh...) i 

teatrals, i totes són molt diferents perquè l’obra permet diverses lectures (Freud, per 

exemple, entengué Hamlet com la manifestació d’un complex d’Èdip quan el protagonista 

                                                 
25 CABRÉ, Jaume. Jo confesso. Barcelona: Proa, 2011, p. 744-745. 
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és incapaç de matar el seu oncle...). Entenem, doncs, Hamlet com a clàssic ja que no 

s’esgota, sinó gairebé al contrari: ens sembla nou cada vegada que el llegim. 

 

En l’àmbit musical, també els clàssics necessiten segones escoltes o segones 

interpretacions? Els compositors clàssics tampoc no s’esgoten per la condició que els 

atorguem, de manera que l’obra de grans creadors com Bach mereix ser escoltada més 

d’una vegada. Tot i així, amb la música cal que anem amb compte de no sobrepassar aquest 

nombre d’escoltes, ja que l’efecte pot arribar a ser contraproduent. 

 

Algunes obres de compositors clàssics han acabat interpretant-se tan sovint que sembla que 

hagin acabat esdevenint un repertori comercial, un repertori programat per vendre. 

D’aquesta manera, l’auditori estarà més ple si es programa la novena de Beethoven, els 

valsos de Strauss o Les quatre estacions de Vivaldi. Segueixen sent clàssics, aquestes obres? 

Segueixen produint-nos els mateixos efectes? Potser deixem de percebre moltes de les 

qualitats que els corresponen perquè hem arribat a esgotar-les –es poden esgotar, si són 

clàssics?–, a sentir-les massa, a avorrir-les. Per aquest motiu, Nikolaus Harnoncourt  (1929) 

considera que si aquesta música ja és tan coneguda no hauria de ser interpretada més, ja que 

això fa que ja no ens sorprenguem, no ens espantem i no ens meravellem amb els girs del 

compositor (a menys que puguem meravellar-nos amb el com de la interpretació). Això 

passa, però, a causa d’unes determinades costums auditives, ja que el públic acostuma a 

assistir a aquells concerts en què es toca música que ja coneix26, i per això cal recuperar 

l’interès per allò nou. Com afirma el director: «Si no aconseguim tornar a interessar-nos per 

allò que no coneixem –sigui nou o vell–, tornar a trobar el sentit de l’efecte que exerceix la 

música [...], aleshores fer música no tindrà cap sentit».27 

 

Per analogia, amb el repertori per a oboè les conclusions que se’n poden desprendre són les 

mateixes. Probablement no tenim un repertori comercial d’oboè en tant que el públic 

majoritari no coneix pràcticament cap obra per a oboè, però dins la nostra tradició sí que 

s’ha produït aquest esgotament de les obres que hem anat tocant una vegada rere una altra, 

quasi de manera rutinària i sense percebre’n moltes de les seves qualitats inherents. 

 

                                                 
26 Moltes vegades aquest repertori s’ha donat a conèixer no únicament en sales de concert, sinó també 
en altres espais i altres àmbits, per això Daniel Barenboim destaca que «la utilització de fragments de 
grans obres musicals per infiltrar-se en la cultura (o la manca de cultura) popular no és la solució a la 
crisi de la música clàssica». 
27 HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado, 2006. 
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6.2. Traduttore, traditore? 

El proverbi italià situa el traductor com un traïdor (traduttore, traditore), perquè tota traducció 

implica un distanciament de l’obra, és una nova lectura del text que pot perdre matisos de 

l’original. Les llengües comporten una determinada manera de veure el món, d’entendre’l, 

de dir-lo i de pensar-lo; i, a partir de la llengua, tots adoptem una determinada concepció de 

la realitat. La traducció, doncs, representa no una transacció únicament lingüística, sinó 

també cultural. Amb tot, sense la traducció no seria possible d’expandir l’obra, i cal traduir 

la cultura cap a tots els públics possibles, de manera que no únicament hem de traduir a 

d’altres llengües sinó també a d’altres suports i altres formats.  

 

Els clàssics també s’han d’anar traduint constantment i adaptant a l’actualitat. Observem, 

per exemple, el cas de la traducció al català de l’Odissea, d’Homer. La primera que se’n va 

fer fou per part de Carles Riba, el 1919. Més endavant, Riba en féu noves traduccions el 

1948, el 1953, i també se'n va fer una edició pòstuma al 1993. Si bé és cert que dos grans 

filòlegs com Joan Solà i Jordi Llovet lloaven la bellesa i la magnitud de la traducció de 

Carles Riba, Joan Francesc Mira en va fer una nova traducció el 201028. En comparació 

amb l’anterior, segueix mantenint el vers i la forma, però la narració esdevé àgil i 

actualitzada, no perquè Riba no fos un bon traductor, sinó perquè tant la tècnica narrativa 

com la llengua han evolucionat (el català de Riba de fa gairebé cent anys encara estava en 

procés d’estandarització). J.F.Mira afirma que en l'època d'Homer, «els poemes no eren 

rebuts com una cosa mig incomprensible, remota i distant. Això mateix hauria de poder fer 

un lector modern: llegir Homer com un text pròxim, sense entrebancs, diàfan i tan directe, 

comprensible i ple d'emocions com el sentien els oients del rapsode del temps de 

Sòcrates».29 Cada moment històric, doncs, demana que una traducció es modifiqui en 

benefici de la capacitat comprensiva dels lectors. 

 

Un altre cas ben diferent és l’adaptació que Alessandro Baricco fa de la Ilíada, també 

d’Homer. No es limita a fer-ne una traducció, sinó que n’elimina la forma (suprimeix el 

vers per passar-lo a narrativa) i n’elimina molts fragments. Fins i tot, s’atreveix a eliminar de 

l’obra els déus que hi apareixen, que són els personatges que, a Grècia, decideixen tot el 

que passarà, dirigeixen l’acció i dictaminen el resultat de la guerra. Per què ho fa, doncs, 

Baricco, si són uns personatges aparentment imprescindibles? En el pròleg de l’obra, 

                                                 
28 De fet, en el llibre no posa «traducció» sinó «versió» de Joan Francesc Mira. 
29 HOMER. Odissea. Versió de Joan F. Mira. Barcelona: Proa, 2011, p. XXVIII. 
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l’escriptor italià argumenta que no són necessaris des d’un punt de vista estrictament 

narratius, i que els fragments en què apareixen són els «més allunyats de la sensibilitat 

moderna». El fet de suprimir aquestes escenes fa que l’esquelet laic de l’obra surti a la 

superfície, ja que, segons Baricco, «rere el gest del déu, el text homèric gairebé sempre 

esmenta un gest humà que rebla el gest diví»30. Així, si elimina els déus del text, el que 

queda és una història més humana en què els homes viuen el seu propi destí, i no tant un 

món «orfe i inexplicable». Al cap i a la fi, la proposta de Baricco no és més que per portar 

l’obra «a l’òrbita de les narracions que ens són contemporànies». 

 

És evident que Homer ens queda molts segles lluny, i les llengües són canviants, de manera 

que per fer una adaptació més actualitzada, Baricco també intervé en l’estil de l’obra i 

intenta fer servir una llengua viva, eliminant els esculls arcaïtzants; adapta el text a la 

primera persona, per tal que el públic pugui fer una identificació més fàcil amb el 

personatge i, per tant, aconseguir una lectura més propera. D’entre altres modificacions que 

s’atreveix a afegir i argumentar Baricco, el que ara ens interessa és la mostra que l’escriptor 

ha volgut fer una aproximació del text a la societat actual. Ell mateix afirma, però, que «la 

possibilitat de perdre la força de l’original homèric és indubtablement molt alta». Tot i així, 

també mostra que aquesta adaptació ha pogut arribar a molta més gent que, si haguessin 

hagut de recórrer al text original, sencer i en vers, probablement no haurien accedit al 

clàssic. Així, què és el que més ens interessa, llegir l’original o accedir al text? L’original, 

doncs, l’hem de llegir en la llengua en què la va escriure l’autor? Tota traducció implica 

sempre una interpretació, de manera que per poder ser llegit tal i com l’autor ho va escriure, 

hauríem de recórrer a l’original. 

 

6.3. Fidelitat a l’original. La interpretació historicista 

Si consideréssim que les novel·les les hem de llegir en l’original per ser fidels a l’obra, cal 

que les interpretacions que fem de compositors no contemporanis, siguin amb els 

instruments i els criteris de l’època en què es va escriure? Cal que toquem Bach en «la 

llengua de l’autor»? 

 

Hi ha dues posicions diferents sobre aquest tema, que també corresponen a dues maneres 

completament diferents en la interpretació: una trasllada la interpretació al present, i l’altra 

intenta veure-la des de l’època en què fou creada. La primera posició és la que sembla més 

                                                 
30 BARICCO, Alessandro. Homer, Ilíada. Barcelona: La Magrana, 2005. 
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natural, i ha estat l’única possible al llarg de tota la història occidental de la música des del 

principi de la polifonia fins la segona meitat del segle XIX, i és un punt de vista que parteix 

de la base que el llenguatge de la música està lligat a un temps. Al segle XVIII es considerava 

que qualsevol interpretació de música antiga havia de ser necessàriament modernitzada. 

Avui, la modernització no és tan necessària com voluntària. La segona posició, la de 

l’anomenada «fidelitat a l’obra», existeix des de principis del segle XX, aproximadament, i 

s’intenta reproduir-la al més semblantment possible de l’època en què fou creada. Segons 

Nikolaus Harnoncourt, aquesta actitud «és símptoma de la pèrdua d’una música actual 

vertaderament viva»31. Si eliminéssim de les sales de concerts les obres de música històrica, 

aviat quedarien desertes. En certa manera, considerem que la voluntat del compositor és la 

màxima autoritat, però això només es pot dur a terme fins a un cert punt, ja que la idea 

primera d’una obra només es pot intuir. 

 

Els punts de referència que mostren la voluntat del compositor són les indicacions per a la 

interpretació, la instrumentació i els molts usos de la pràctica interpretativa que han anat 

canviant constantment i que els intèrprets contemporanis al compositor coneixien. Avui 

podem caure en l’error de tocar música antiga partint únicament del coneixement i, 

d’aquesta manera, apareixen unes interpretacions que des d’un punt de vista musicològic 

poden ser impecables, però que no van més enllà, els falta vida. La música, com qualsevol 

art, està directament lligada al seu temps, i únicament és entesa pels seus contemporanis, de 

manera que la nostra «comprensió» de la música antiga només ens permet intuir l’esperit 

del moment. Un músic que tingui una gran tècnica no en tindrà prou per tocar Bach i 

Mozart, sinó que haurà d’esforçar-se a comprendre i aprendre les condicions tècniques i el 

sentit de la música «eloqüent» del segle XVIII. Per aquest motiu, Daniel Barenboim 

considera que «ocupar-se únicament de la pràctica d’interpretacions històriques i l’intent de 

reproduir el so d’estils antics de fer música ens limita i no és cap indici de progrés»32. 

Mendelssohn i Schumann van voler introduir Bach en el seu propi període, de la mateixa 

manera que ho va voler fer Liszt amb les seves transcripcions i Busoni amb els seus 

arranjaments, i a Amèrica Leopold Stokowski també ho va intentar amb els seus 

arranjaments per a orquestra. Això ha estat sempre el resultat dels «progressius» esforços 

per acostar Bach a un període concret, però, com ja hem dit, no n’hi ha prou de saber com 

es tocaven uns determinats ornaments en l’època de Bach, hauríem d’entendre per què ho 

feien d’aquella manera. La interpretació autèntica o historicista és una ideologia, una visió 
                                                 
31 HARNONCOURT, Nikolaus. Op. Cit. 
32 BARENBOIM, Daniel. El so de la vida. Barcelona: Edicions 62, 2008. 
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que no qüestiona, sinó que sembla que ja coneix les respostes, i això limita la creativitat. 

Aquest moviment en certa manera ha aïllat els elements, el so, el tempo, etc., com si fossin 

independents els uns dels altres. Aquesta ideologia ha aconseguit vendre’s com a 

progressista, però com pot ser-ho si diuen que el que s’ha de fer és mirar enrere, cap al 

passat, tal com es feia abans? La qüestió és veure com es poden incorporar els mitjans 

moderns de manera responsable: no cal tocar Mozart com Txaikovski, es pot trobar un 

punt entremig. 

 

En una interpretació historicista també cal tenir en compte que la notació, les expressions 

de caràcter i temps, les dinàmiques, etc., no han tingut sempre el mateix significat, encara 

que el signe gràfic no hagi canviat; que els instruments tenien unes característiques 

diferents; que el músic havia d’ornamentar lliurement... En certa manera, és complicat tenir 

una comprensió completa de la música, ja que els tractats didàctics dels segles XVII i XVIII 

van ser escrits per als contemporanis de l’autor, els quals podien pressuposar uns 

coneixements que l’autor ja no calia que expliqués. A part, comparant tractats s’observa que 

tampoc no hi ha uniformitat en les idees i hi podem trobar algunes contradiccions. 

 

En resum, no per tocar amb un instrument antic la interpretació de l’obra serà més 

apropiada, el músic ha de tocar amb l’instrument que trobi més adequat i de més qualitat, ja 

que la modernitat d’una interpretació no es veu afectada per l’elecció dels instruments. Una 

interpretació, doncs, serà historicista no en funció de l’instrument que usem, sinó per la 

concepció del músic. El compositor escrivia pensant en aquell instrument, és cert, però no 

hem de creure tant amb l’«autenticitat» de l’instrument sinó en les raons musicals: la dicció, 

l’articulació i el sistema d’afinació, ja que això és el que més afecta la substància musical.  

 

6.4. Traduir l’obra musical: les transcripcions 

Traduir l’obra musical és rellegir-la, adaptar-la, transcriure-la. Així com la literatura circula 

cap a altres mitjans, la música també pot fer-ho i acostar-se a través d’adaptacions i 

arranjaments. 

 

El terme «transcripció» pot referir-se a dues accepcions, per això cal que prèviament en fem 

la distinció: la transcripció en el sentit de copiar una composició canviant l’estil o la notació, 

o bé la transcripció en un sentit d’arranjament de l’obra. Nosaltres ens referirem ara a la 

segona accepció, que és la que té més a veure amb la relectura del text. 
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Durant el segle XVI ja es feren transcripcions per a llaüt de motets i composicions 

polifòniques (de Palestrina, per exemple), i aquesta pràctica continuà en les èpoques 

posteriors de la història de la música occidental. Durant el Barroc, els compositors ja 

escrivien les obres amb la intenció de ser tocades no únicament per un instrument, sinó que 

moltes vegades les escrivien per al màxim d’instruments que les poguessin tocar que 

s’adeqüessin al registre i les característiques (per exemple, en un registre mig-agut podien 

compartir les obres l’oboè, la flauta, el violí...). A part, la transcripció d’obres era molt 

freqüent per conèixer altres gèneres i altres maneres de compondre. Per exemple, amb 

aquesta finalitat, Bach va transcriure setze concerts per a clavicèmbal o orgue, incloent deu 

concerts per a violí de Vivaldi, que li van servir també per conèixer la música italiana 

(d’aquestes influències italianes en van sorgir grans obres per a orgue, com la Passacaglia i 

fuga en do menor).  

 

Durant el Classicisme, el compositor seguia pensant en veus i no en disposicions 

instrumentals, motiu pel qual els títols són divertimento a tre parti (a tres veus), o senzillament 

a tre, així com divertimenti a quattro en el quartet. A partir de 1780 se substitueixen aquestes 

disposicions per altres de fixes. Els mateixos compositors, però, després adaptaven les 

obres igualment per a d’altres instruments: per exemple, Mozart adapta el concert per a 

oboè en Do Major per a flauta, transportant-lo a Re Major i afegint solament alguns 

passatges més virtuosos en la segona versió ja que, en aquest període, les característiques i 

les formes d’execució encara no eren tan específiques de l’instrument com començaven a 

ser-ho des d’aleshores. 

 

Durant molts anys hi va haver una actitud reverent cap al text i una intenció de preservar la 

sonoritat original de les obres musicals, la qual cosa va fer eliminar tota possibilitat de fer-

ne transcripcions. Tot i així, més endavant s’adonaren que davant la impossibilitat de poder 

escoltar les obres simfòniques en directe (i sense cap tipus d’enregistrament), l’única 

manera d’apropar-se al text era a través de transcripcions, ja fossin del propi compositor o 

d’altres.  

 

Durant el segle XIX, l’òpera va tenir un gran suport popular fort i immediat, però 

generalment no era accessible a una gran part del públic, de manera que es van haver de 

buscar altres mitjans per a la seva difusió. Com a alternativa, doncs, es va recórrer a fer 

adaptacions per a piano, que s’utilitzaren no únicament per a un ús domèstic, sinó també en 
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concerts de pianistes virtuosos. Això no obstant, els inicis de les transcripcions d’òperes es 

troben en l’època clàssica. En són un exemple les de Mozart sobre temes d'òperes de 

Salieri, Paisiello i Gluck, d’entre altres; les de Beethoven sobre temes de Dittersdorf, 

Grétry, Salieri... En el Romanticisme, Chopin continuà aquesta tradició en les seves 

variacions sobre «Là ci darem la mano» de Don Giovanni i sobre una ària de Hérold. Fou 

d’aquesta manera que posteriorment simfonies de Beethoven, Bruckner, Wagner i molts 

altres compositors van ser donades a conèixer en altres tipus de formats.  

 

A part de la finalitat de difusió de les obres, molts músics també van haver de recórrer a les 

transcripcions com una manera de guanyar-se la vida. Mozart, per exemple, adaptava les 

seves pròpies obres per a d’altres formacions abans que no ho fessin altres músics per tal 

de poder beneficiar-se’n econòmicament ell mateix. Wagner tampoc no va ser una 

excepció, ja que també va haver de fer transcripcions orquestrals d’obres d’altres autors, 

com ara de Gluck, Rossini... Així, doncs, durant pràcticament tot el segle XIX, la 

transcripció era una forma més que empraven molts músics per divulgar les obres i per 

poder obtenir alguns guanys. 
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7. Clàssics d'avui. Tenim clàssics contemporanis? 

Ara vull creure que és morir que és néixer. 

Narcís Comadira 

 

Una de les preguntes que poden sorgir-nos quan parlem dels clàssics és si poden haver-hi 

clàssics contemporanis. Cada vegada més sembla que hi hagi una pretensió d’anar 

considerant clàssics autors molt pròxims en el temps, i, fins i tot, sovint també se sent a 

parlar de «clàssics en vida». Hi ha autors, com Vicenç Pagès, que consideren que a partir del 

moment de la mort un autor ja es pot considerar un clàssic, altres que creuen que hi ha 

d'haver un marge de temps més gran... 

 

Borràs33, tanmateix, discrepa d’aquesta opinió, ja que creu que la condició pòstuma no és 

una condició aplicable a la totalitat de textos escollits, per això hi ha també clàssics 

contemporanis. Reivindica la condició de clàssic per a textos que sempre aporten coses 

noves: noves lectures, noves informacions, noves interpretacions... Així, considera que hi 

ha autors actuals que, per la seva trajectòria i l’abast de la seva obra, podem anomenar 

clàssics. 

 

«Els clàssics no es posen mai de moda. Per això mai no queden antiquats», afirma Mira. Per 

aquest motiu, considerem que el clàssic és allò que continua tenint una vigència, i per això 

de vegades és difícil parlar de «clàssics en vida», ja que no han tingut el pas de la 

temporalitat. Un clàssic respon a una tradició, una continuïtat, i per això hi ha d’haver una 

perspectiva temporal: si no, no li hauríem d’atribuir aquest nom strictu sensu. 

 

Així, malgrat que el clàssic sigui l'autor o l'obra que permet relectures i noves 

interpretacions, doncs, el valor de la atemporalitat és gairebé fonamental per a la condició 

de clàssic. És molt arriscat afirmar que tenim clàssics contemporanis, ja que no podem 

saber si un escriptor o un compositor actual acabarà esdevenint un clàssic perquè no li hem 

donat el seu marge de temps. Com deia Horaci, les obres han de ser posades a prova per 

veure si sobreviuen, i si una obra perviu durant cent anys després de ser escrita, aleshores 

ha de ser un clàssic: est vetus atque probus, centum qui perfecit annus. 

 

 

                                                 
33 BORRÀS, Laura. Op. Cit. 
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8. Conclusions 

Les diverses concepcions del clàssic no ens deixen una única definició del terme, però sí 

que ens deixen uns mots clau que el caracteritzen: bellesa, diàleg, atemporalitat, relectura, 

qualitat, cànon, maduresa... A partir d'aquí, probablement cadascú pot construir la seva 

pròpia definició, i establir allò que consideri que és per a ell un clàssic. 

 

No parlem del mateix quan parlem dels clàssics literaris i musicals i els clàssics de la tradició 

oboística. Els clàssics del món literari i els clàssics del món musical en general són obres 

d'una altíssima qualitat artística, que han innovat, han creat, han emocionat... són clàssics 

que han anat creixent per ells mateixos, pel seu valor i la seva atemporalitat. De clàssics 

d'aquesta mena també n'hi ha, en el repertori de l'oboè, però no tots els «nostres» clàssics 

ho són per aquest motiu sinó perquè s'han anat tocant tant que la seva interpretació ha 

acabat esdevenint inqüestionable. 

 

En la literatura, hi ha sovint un error de pensar que els grans clàssics no interessen, tot i 

que les tragèdies gregues i obres de Shakespeare continuen representant-se arreu 

constantment. Tanmateix, en música no acostumem a caure en aquesta percepció, sinó 

gairebé el contrari: allò que més ens interessa de vegades sembla que siguin precisament els 

grans clàssics, com Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, Txaikovski, Wagner... i que 

les obres que se surten d’aquests models siguin poc importants i poc vàlides. Això succeeix 

perquè probablement els clàssics literaris no es llegeixen prou, perquè hi ha una certa 

mandra d'afrontar obres denses i que requereixen una alta concentració, i una gran 

quantitat de filòlegs i professors intenten fer el possible i pensar noves estratègies per fer-

los arribar a més gent i per transmetre'ls, explicar-los, fer-los entenedors. En canvi, els 

clàssics del món musical, i més concretament en el món de l’oboè, no ens els han explicat, 

el temps que dediquem a la comprensió d’una obra és molt petit, de vegades fins i tot nul, 

ja que ens posem a tocar directament sense saber res d’aquella obra o d’aquell compositor, i 

sense cap intenció d’anar-ho a buscar. Aquesta actitud no hauria de ser acceptada, ja que, 

com deia T.S.Eliot, «un poema difícil de comprendre se’ns torna clar quan el sentim llegir a 

algú que l’ha entès», fet que podríem aplicar a l’hora de llegir un llibre i, fins i tot, a l’hora 

d’interpretar una peça. Quan entenem l'obra és quan més aconseguim arribar-hi, sentir-la, 

expressar-la i mostrar allò que l’obra ens està dient. Al cap i a la fi, un dels principals 

objectius del músic hauria de ser aquest: expressar, transmetre, emocionar. 
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En el recorregut al llarg de la tradició del repertori per a oboè, hem pogut veure que si bé és 

cert que l'oboè únicament ha tingut un paper destacat durant el període del Barroc, i fora 

d'aquí mai no ha estat entre els instruments destacats o «protagonistes», el repertori per a 

oboè va molt més enllà de les obres que toquem constantment. Com que mica en mica s'ha 

anat establint una determinada tradició, però, la majoria dels oboistes no s'aturen a 

plantejar-se de tocar altres obres. A part d'això, tampoc no sembla que innovem gaire amb 

repertori nou o actual, a diferència d'allò que feien els oboistes del segle XIX, que, a causa 

de l’escassetat de repertori, escrivien ells mateixos les obres. 

 

Per aquest motiu, amb un afany de renovació, la meva proposta per al concert que 

acompanya aquest treball escrit és una proposta alternativa, que suposa en certa manera 

una queixa de la rutina que establim a l'hora de tocar sempre les mateixes obres. Podria 

haver fet una proposta d'uns compositors que no fossin clàssics, per demostrar que hi ha 

altres obres que poden tenir també unes qualitats artístiques similars, però volia anar més 

enllà: podem seguir tocant compositors clàssics sense haver de recorre a les obres que 

toquem constantment. Podem seguir tocant clàssics amb l’interès del primer dia, sense que 

esdevinguin la nostra música comercial, perquè, com deia Harnoncourt, si hi ha obres que 

tenim massa escoltades, aleshores deixen de sorprendre’ns i perden gran part de la seva 

qualitat. Amb la meva proposta de repertori, per tant, vull mostrar que sense deixar de 

tocar els grans clàssics, podem tocar obres que no tinguem esgotades. L’impacte que 

causaran al públic serà molt millor que no pas si tots toquem el mateix, ja que d'aquesta 

manera sembla que únicament s’observin les capacitats tècniques, es recorri a 

comparacions, a veure com es resolen les dificultats, etc.  

 

En primer lloc, no volia prescindir de tocar Bach ja que, com hem vist, és considerat el 

gran clàssic, el gran referent de la història de la música occidental. He escollit el Concert en sol 

menor, que és una reconstrucció de dos concerts seus: BWV 1056 i BWV 156. 

Originàriament el concert no va ser escrit per a oboè, sinó que eren concerts per a 

clavicèmbal, fet que no és gens d'estranyar si tenim en compte tot el que ja hem observat 

quan hem parlat del compositor i de les transcripcions (aquest concert ha estat adaptat per 

a violí, oboè, trompeta...). Aquesta obra sí que forma part de la tradició del nostre repertori, 

juntament amb els altres concerts i sonates del mateix compositor que han estat adaptats 

per a oboè, però vaig decidir tocar-lo precisament per l'impacte que em va causar quan el 

vaig sentir per primer cop, ja que em va captivar des del primer moment. 
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Les altres obres que he escollit són dues obres que el públic no està habituat a sentir amb 

aquesta instrumentació: una selecció de les Romances sense paraules (Lieder ohne Worte) de 

F.Mendelssohn i el Quintet en sol menor KV 516 de W.A.Mozart. En tots dos casos, doncs, 

he hagut de recórrer a les transcripcions, que, com ja hem vist, és una pràctica que ha estat 

molt vigent al llarg de la història de la música. En aquestes obres, les transcripcions són 

fetes per l'oboista David Walter. El que ell fa, doncs, no deixa de ser una relectura de 

clàssics, i d'aquesta manera els fa accessibles a un públic més ampli. 

 

Pel que fa a Mozart, el compositor més representatiu del període clàssic, de repertori 

específic per a oboè va deixar únicament un concert i un quartet, però dins la nostra 

tradició hem tocat tant aquestes obres que actualment ens pot interessar més tocar un nou 

quintet de Mozart que recórrer al quartet per enèsima vegada. Les sensacions a l'hora de 

tocar-lo també són molt diferents, ja que et permet gaudir molt més de l'obra. 

Mendelssohn, en canvi, el compositor principal que va redescobrir J.S.Bach, no va deixar 

cap obra específica per a oboè, de manera que per poder interpretar la seva música hem de 

recórrer a transcripcions. De romances, els oboistes n'interpretem sovint les tres de 

Schumann que ja hem vist, i aquestes Romances sense paraules ens permeten de tocar obres 

noves d'un estil i d'una qualitat similar. La meva experiència quan vaig interpretar per 

primer cop aquestes transcripcions de l'obra de Mendelssohn davant d’un públic d’oboistes 

em va mostrar que totes les reaccions van ser positives, ja que van agrair la innovació. 

 

En resum, els clàssics tenen un valor i unes qualitats que cal conèixer, tant en el món literari 

i musical com en el món de l’oboè, però podem córrer el risc d’esgotar-los. El fet de 

relativitzar la tradició, doncs, no és més que per fer veure que a causa de les rutines que 

hem establert a l’hora de triar el repertori que toquem, ja ni tan sols ens plantegem la 

possibilitat de canvi. Potser val la pena aturar-nos i veure que podem descansar dels 

mateixos concerts i buscar-ne d'altres per poder gaudir de noves experiències. 
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