
Clàss(  ) Modernaə
DESEMBRE DE L’ANY 2013      Nº1

SALVADOR BROTONS
XAVI FONT
BROSSA QUARTET DE CORDA
SISU COROMINA I 
RUTH BARBERAN

PLÀCIDA ‘NIT MACABRA’

FORMACIÓ MUSICAL

MESTRES QUADRENY 

E N T R E V I S T E S 

C R Ò N I C A

R E P O R TAT G E

C R Í T I C A



REVISTA Nº1
FOTO DE PORTADA
ESMUC

DIRECTOR
GERARD DE JOSEP

REDACTOR
GERARD DE JOSEP

FOTOGRAFIA
ENRIC COROMINA
GERARD DE JOSEP

DISSENY GRÀFIC
PATI ÁLVARO

CLÀSS(   ) MODERNA ə



E D I T O R I A L

El compositor i director d’orquestra alemany Wilhelm Fürtwangler deia 
que qualsevol públic ha de ser considerat, d’entrada, com una massa 
sense voluntat pròpia que reacciona als estímuls de manera automàtica: 

“La seva primera reacció pot ser genuïna, però també pot ser falsa”.
Quan a El ruido eterno, el crític musical del New Yorker Alex Ross relata 

amb detalls, cura i passió la història del segle XX a través de la seva música, 
les preguntes sobre el públic tornen a aflorar. Què va passar? En quin 
moment va separar-se la música del públic? Qui en va ser el responsable?

Totes aquestes preguntes queden a l’aire. Les brillants narracions d’Alex Ross, la 
profunditat del nivell d’anàlisi i l’ingent quantitat de documentació utilitzada només 
ens porten a una resposta: la realitat és complexa. No existeixen respostes úniques.

Per això Clàss(e) moderna ha perseguit aquestes respostes a partir dels 
protagonistes d’avui que tenim més a prop: estudiants, directors d’orquestra, 
compositors de bandes sonores, grups arriscats i músics al marge.

Clàss(e) moderna és un mosaic de respostes a mitges. Posicions clarement 
divergents que, amb una mica de sort, podran apropar-nos de mica en mica a 
les preguntes adequades. 
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S A LV A D O R
B R O T O N S

“El criteri del públic 
s’educa mostrant-li diverses 

possibilitats”

TEXT I FOTOS: GERARD DE JOSEP
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Els compositors i directors d’orquestra reben també el nom 
de mestres. En el cas de Salvador Brotons, actual director 
titular de la Banda Municipal de Barcelona i un dels 

compositors catalans més importants, el qualificatiu li va com 
anell al dit. És una persona il·lustrada, riallera i pròxima.

Salvador Brotons és conscient que la figura 
del director és molt important. Si té carisma, 
diu, es converteix en un imant d’atracció per 
a l’audiència. Si el públic el coneix i entén la 
seva manera de programar, es creurà tot el 
que li doni: “Ja no tindrà por i serà més fàcil 
d’estimular-lo”. Quan s’aconsegueix aquesta 
confiança, diu Brotons, “to the end of the 
world! Forever!”.

Als Estats Units, on també dirigeix, 
estan encegats amb ell. Ho explica a partir 
d’una anècdota. L’últim cop que hi va ser, 
el van voler convèncer perquè dirigís els set 
concerts de l’orquestra previstos per tota 
la temporada. Quan els va dir que només 
en volia fer un com a director convidat, 
es van posar les mans al cap: “No no! You 
know if you don’t come, our audience 
drop”, li deien. “Estic contentíssim del 
tracte que rebo, però vull que l’orquestra 
vegi altres maneres de fer”.

La conversa té lloc a una de les sales 
de l’Auditori de la Ciutat Comtal. La 
Banda Municipal de Barcelona acaba de 
presentar en una roda de premsa el seu 
primer enregistrament sota la direcció 
del mestre Brotons. Es tracta d’obres 
de Joan i Ricard Lamote de Grignon, 
compositors que van marcar la música 
catalana del canvi de segle. 

Brotons no escatima en entusiasme quan 

parla del disc. “Estem parlant d’unes 
personalitats extraordinàries”, diu 
amb veu aguda i rovellada. “Estic molt 
orgullós que aquest primer compacte 
sigui de música dels Lamote de gran 
format. La primera obra data del 1899, i 
aquest senyor fa un Scherzo extraordinari 
quan aquí Catalunya hi havia molt poca 
cosa musicalment parlant ¿eh?”. Brotons 
es posa a taral·lejar la cançó popular del 
pobre pagès.

Cito les Conversaciones sobre música 
(Acantilado) entre el mestre Furtwängler 
i el crític musical Walter Abenroth, un 
llibre que he utilitzat per preparar-me 
l’entrevista. Brotons, abans que pugui 
acabar de formular-li la pregunta, pren 
el torn: “Furtwängler era un molt bon 
director d’orquestra dels temps del 
nazisme. Estava vinculat amb Hitler i 
per això va tenir problemes. En aquells 
temps, o feies com Toscanini, que va dir 
que ell no volia tocar per aquells feixistes 

“El públic intel·ligent 
ja ho veu, que no pot 

viure del passat”
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i va fotre el camp; o feies com aquest 
home, que es va quedar a Alemanya”.

Per Brotons, és imprescindible conèixer 
el passat i reivindica la tasca de recuperar 
compositors catalans com els Lamote de 
Grignon: “El passat és el que ens dóna 
la solidesa del que hem fet i hem de 
potenciar-ho”. Però assenyala que també 
cal mirar cap al futur: “Quan organitzo 
les temporades de la banda, sempre miro 
que hi hagi un equilibri entre unes obres 
que la gent conegui i altres que mirin 
cap endavant, que siguin originals i d’un 
compositor que viu”.

Salvador Brotons té clar que el públic 
de concert, “universalment parlant, és 
conservador”. Per això cal reptar-lo amb 
composicions noves que siguin “bones, 
fermes i que es puguin escoltar bé”. Per 
a ell, cal evitar la música “absolutament 
abstracta que no entén ni el director, ni els 
músics ni l’audiència”. 

“Vivim al segle XXI ¿eh?”, diu per 
argumentar que cal trencar aquest 
conservadorisme. “Mira, a la història 
de la música això és molt interessant. 
Durant els segles XVI, XVII, XVIII i 
fins i tot principis del XIX, la música 
que es tocava era la contemporània. La 
del passat ni es coneixia. A l’època de 

“Als segles XX i XXI, 
el compositor ha 

avançat tant que ha 
perdut el públic”
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Mozart no es tocava Bach ni Monteverdi. 
Després va venir Beethoven. Mozart 
s’ignorava. Va ser Mendelssohn un dels 
primers que va presentar els ‘concerts 
històrics’, per redescobrir la música que 
tenien al darrere”.

La culpa que als segles XX i XXI es 
toqui molta música del passat i poca 
de contemporània és del fet “que el 
compositor ha avançat tant que ha perdut 
el públic. Aquest li ha dit que ja no el volia 
seguir”, explica Brotons, que remarca que 
és per això que trobar un equilibri és el 
repte d’avui.

“El públic intel·ligent ja ho veu, que no 
pot viure del passat i que ha d’estar obert 
a escoltar altres coses. I el compositor 
ha de fer un esforç per escriure d’una 
manera impactant, moderna, diferent i 
original. Ha d’haver-hi un acostament 
mutu”, sentencia Brotons, salomònic. 

“Encara que el públic 
sigui profà, sap discernir 
si el que li donen té un 

impacte o no el té”

La falta de criteri, la dispersió del públic 
i la perspectiva que ofereix el temps a 
l’hora de valorar les composicions són 
alguns dels problemes que veu Brotons. 
“Ara estem tocant el millor de la música 
clàssica, perquè el filtre de la història és 
bestial. A vegades, algú em pregunta si el 
que jo composo quedarà, però no ho sé”.

Per a ell, la manera d’educar el criteri del 
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P L À C I D A  ‘ N I T  M A C A B R A ’
Banda Municipal de Barcelona

Encara era clar a les sis de tarda d’un 
diumenge a principis de novembre. La 
sala principal de l’Auditori de Barcelona 
rebia unes 1.200 persones per veure la Nit 
Macabra, un repertori temàtic al voltant de 
la màgia i la fantasia.

Només d’ensenyar l’entrada, ja es 
respirava un ambient familiar. “Hi toca el 
fill de l’Aurora”, li deia una dona a una altra 
mirant una foto de la Banda Municipal de 
Barcelona. La imatge presidia el passadís 
que portava de l’entrada del mòdul a les 
localitats de la sala. 

Abans de començar, la canalla jugava 
a perseguir-se. La gent gran arribava 
orgullosa d’haver aprofitat l’ocasió per 
posar-se els millors vestits de gala. La 
pretensió, malgrat tot, semblava més 
pròpia de viure el diumenge d’una manera 

envejable, que d’una classe social que mira 
per sobre l’espatlla.

A platea, gairebé tot eren caps blancs, 
600 dels quals eren abonats, segons va 
confirmar Joan Xicola, director tècnic de 
la banda. Els centenars de seients buits 
no desmereixien gens el goig que feia la 
Sala Pau Casals amb un públic disposat 
a escoltar amb atenció. Temps enrere, la 
banda actuava a la Sala 2, amb només 586 
localitats: una de les fites que pot atribuir-
se Salvador Brotons.

Al costat de Joan Xicola, hi seia la que 
vaig deduir que era la dona del director de la 
banda. Un noi jove que la coneixia, a la pausa, 
va preguntar-li: “Fa gimnàs en Salvador, ¿oi?” 
Ella va respondre, en to mig de broma, que 
anava a córrer, però que no feia exercicis pels 
braços i que potser li convindrien.
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L’AUDITORI, BARCELONA. 10 DE NOVEMBRE

públic és “mostrant-li diverses possibilitats”. 
 Per això, com a director escull les 

composicions d’avui que creu que el seu 
públic pot engolir: “T’has d’adaptar a totes 
les circumstàncies i gustos i donar unes 
pinzellades de tot per, de mica en mica, anar 
avançant cap a unes coses més agosarades”.

Per atreure la gent jove, un dels principals 

reptes que es planteja avui la música clàssica, 
Salvador Brotons recepta qualitat: “Els joves 
estan molt ocupats i, quan tenen un moment 
lliure, van a veure només allò que els diuen que 
és molt bo o que és l’última novetat. I ho saben, 
perquè encara que el públic sigui profà, sap 
discernir si el que li donen té un impacte o no 
el té. Si hi ha qualitat, la gent se n’assabenta”.
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La dona del meu costat, a la llotja del 
primer amfiteatre, només de seure, va mirar 
el programa i va exclamar: “Ah, en Salvador 
Brotons! M’agrada molt aquest. A vegades 
també toca a Sant Cugat”. Quan Brotons 
introduïa les peces, de les quals n’explicava 
la història i també alguns detalls tècnics, 
la dona assentia en veu alta. Si Brotons 
deia que “Revueltas era un compositor 
magnífic”, la dona ho corroborava: “I tant 
que sí. Magnífic! Ja el coneixem, ja”.

Silvestre Revueltas, de fet, era el menys 
conegut en un repertori en el qual convivien 
un reputadíssim Puccini i la famosa peça 
de Mussorgsky que Disney va utilitzar a 
la pel·lícula Fantasia. Brotons va arribar a 

demanar al públic que no s’espantés per la 
catarsi de percussió que incloïa la peça del 
compositor mexicà.

Amb una direcció tan expressiva, havia 
d’aprofitar els silencis entre moviments per 
assecar-se la suor. Alguns d’aquests silencis, els 
acabava amb els braços ben estirats cap enrere, no 
només dirigint els músics, sinó també el públic, 
indicant-li que encara no s’havia d’aplaudir.

Aquest equilibri entre geni excèntric i 
professor afable és el que probablement el 
converteix en un dels grans. Després de dues 
hores, a fora de l’Auditori ens esperava la 
nit que s’havia estat cantant a dins la sala i 
Salvador Brotons disposat a signar discos i a 
donar les mans, com una estrella del rock.

9
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X A V I  F O N T

“Les veritats absolutes 
no existeixen en la música”

TEXT I FOTOS: GERARD DE JOSEP



“El públic es reconcilia 
amb la tímbrica 

clàssica a través de 
les pel·lícules”
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Ens trobem amb el compositor lleidatà Xavi Font al 
restaurant Samoa de Barcelona. Guardonat per l’Academia 
Galega do Audiovisual amb el premi Mestre Mateo 2013 a 

la millor banda sonora per O Apostolo, Xavi Font viu a Galícia, 
però ha vingut a presenciar la gala dels premis Onda. La remor a 
l’ambient és constant, però aprofito per fer-li l’entrevista.

Xavi Font (1972, Bellpuig) és un músic 
autodidacta des de petit. Les seves germanes 
eren les que anaven a classe. Mentre a 
elles els costava avançar, ell trastejava els 
instruments amb una habilitat envejable. 

“Ara, principalment, treballo amb gent 
que ha rebut formació clàssica i a la majoria 
els costa molt viure la música d’una manera 
contemporània. El món de la clàssica fa 
anar un llenguatge de veritats absolutes i 
en música no existeixen”.

Quan, sorpresos pel seu talent, la família 
el va apuntar a una professora particular, 
aquesta el va deixar per impossible. Ell 
seguia tocant a casa la guitarra i el piano 
fins que va tornar a rebre classes: les justes 
per formar un grup de pop.

 “A molts músics, quan els demanes què 
els agrada fora de la clàssica et diuen que 
Malú. L’excel·lència que demanen a la 
clàssica no la demanen al pop, i perden la 
connexió amb la seva època. És el divorci 
del que parlava Baricco a El alma de Hegel 
y las vacas de Wisconsin”.

Ell ja componia amb onze anys, però fins 
als tretze no va tenir la seva primera banda. 
En tenia prou amb les eines que dominava. 
Va participar en grups del panorama indie 
dels 90 com Loopside o Dar Ful Ful. Al 
2001, amb 29 anys, va tenir la primera 

experiència amb la música per a la imatge.
“La primera vegada que vaig treballar-hi 

va ser fortuït. Em coneixien del món del 
pop i em van demanar que fes la música 
per a un telefilm. Això em va obrir un 
camp nou: no calia que fossis guapo ni 
que contestessis coses enginyoses a les 
entrevistes. A més, vius la música com una 
manera d’explicar una història”.

Va descobrir que era el que volia fer i 
se’n va anar a estudiar a l’ECAM, Escuela 
de Cinematografía y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madrid. Allà hi va 
trobar una formació més cinematogràfica 
que musical i un cop més s’hi va posar 
pel seu compte: solfeig, piano i, pel camí, 
composicions de gran format. 

“Hi ha diferents maneres d’enfocar la 
música per a la imatge. Per una banda, hi ha 
una part del món clàssic a qui no li agrada 
mirar-se en aquest mirall. Antón García 
Abril, per exemple, s’hi ha dedicat durant 



“Els camins encara 
estan per escriure”

“Els que s’han format 
en una educació 

reglada molts cops 
menyspreen el que no”
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quaranta anys i està agraït al cine perquè 
l’ha ajudat a experimentar i a créixer com a 
compositor, però ho considera només una 
etapa de formació”. 

“Per altra banda, hi ha el gran públic, 
que nota que està connectat al present i es 
reconcilia amb la tímbrica clàssica a través 
de les pel·lícules. Algú deia que els gèneres 
són segons la seva tímbrica. Per això diem 
que una orquestra és música clàssica”.

L’any 2009 va decidir marxar a Berkeley 
per adquirir tècniques d’orquestració i 
escriptura per a orquestra. De dos cursos, 
n’hi van convalidar un sense tenir formació 
reglada. Avui, segueix assistint a classes de 
composició amb Antón García Abril, un 
reconegut compositor de vuitanta anys.

“Els que s’han format en una educació 
reglada molts cops menyspreen el que no. Ells 
han estat adolescents i han anat a classe i ho 
han passat malament. Per a ells no pot ser que 
algú altre ho hagi fet sense passar per tot això. 
Com a La Pianista de Haneke, la música es 
pot convertir en una cosa molt nociva”.

“He sentit gent de formacions clàssiques 
dir que odia que els cantants de pop toquin 
en auditoris perquè els estan robant el lloc. 
Jo crec que la gent ha de poder decidir amb 
què vol sentir-se identificat”.

Xavi Font parla fluixet, però ràpid i amb 
seguretat. De fet, es disculpa si es pren un 

moment per pensar. Aprofita els silencis 
per endur-se discretament la forquilla a la 
boca. Sóc allà i vol estar per mi. Qüestió 
d’educació, clàssica o no.

“Conec personalment Philip Glass 
perquè vaig treballar amb ell i és algú que ha 
fet un gran esforç per reconciliar la música 
contemporània amb el públic. La música 
s’ha simplificat per tornar a ser amable”. 

“El món es mou, però les coses que passen 
sempre són les mateixes. La música clàssica 
en el seu moment ja partia d’allò popular i 
aquí és on hi ha tot el camí per recórrer. Els 
camins encara estan per escriure”. 

Sovint fa anar referents: cinematogràfics, 
musicals o literaris. En moments de la 
conversa, un somriure torçat se li escapa per 
una de les comissures del llavi i ensenya un 
cert amor propi que procura dissimular.

 “Una mica és allò que deia Barceló quan 
estava fent la Catedral de Mallorca: l’obra 
es pinta ella mateixa. Ell era una espècie de 
mèdium. Perceps que alguna cosa ha de ser 
escrita i ets tu que ho fa, però potser estàs 
parlant per boca d’una gent, d’un generació 
o d’una societat”.

 “La música contemporània amb 
tímbrica clàssica no ha connectat amb la 
gent. Messiaen ho va aconseguir amb el 
Quartet per a la fi dels temps. El va escriure 
des d’un camp de concentració i el caos 
musical va representar també el caos 
humà de l’Holocaust. Estic convençut que 
Messiaen va triomfar per això”.



“El compositor ha d’obrar de cara a ell mateix 
i fa bé de fer-ho, però com diu el meu professor 
de composició, la música és un triangle: jo 
composo, un altre interpreta i, si no l’escolta 
ningú, la música no existeix”.

Xavi Font (1972, Bellpuig) és un músic 
autodidacta des de ben petit. Les seves germanes 
grans eren les que anaven a classe. Mentre a elles 
els costava avançar, ell trastejava els instruments 
amb una habilitat envejable. Quan, sorpresos 
pel seu talent, la família el va apuntar a una 
professora particular, aquesta el va deixar per 
impossible. Ell seguia tocant a casa la guitarra i 
el piano. Després, va tornar a rebre a classes: les 
justes per formar un grup de pop.

 “Ara, principalment, treballo amb gent 
que ha rebut formació clàssica i a la majoria 
els costa molt viure la música d’una manera 
contemporània. Perquè el món de la clàssica 
fa anar un llenguatge de veritats absolutes i 
en música no existeixen. Això els inhibeix la 
capacitat i l’atreviment de saltar-se les normes”.

“A molts músics, quan els demanes què els 
agrada fora de l’àmbit de la clàssica, si et tenen 
confiança, et diuen que Malú o coses així. La 
recerca de l’excel·lència en la clàssica molts 
cops no la demanen al pop, per això perden la 
connexió amb la seva època. És el famós divorci 
del que parlava Baricco a El alma de Hegel y las 
vacas de Wisconsin. Abans, Richard Strauss era 
el Coldplay de l’època”.

Xavi Font componia amb onze anys, però fins 
als tretze no va tenir la seva primera banda. No 
necessitava saber-ne massa, en tenia prou amb 
les eines que dominava. Així, com qui no vol la 
cosa, va participar en grups del panorama indie 
dels 90 com Loopside o Dar Ful Ful. Al 2001, 
amb 29 anys, va tenir la primera experiència 
amb la música per a la imatge.



F O R M A C I Ó 
M U S I C A L : 
Una cursa de fons

Un tribunal espera dins d’una 
sala. Una càmera grava tot el 
que hi passa. Algú diu un nom, 

un número, l’edat i els passatges que s’han 
de tocar. Els passatges són els trossos més 
difícils d’una obra clàssica. Quan el músic 
acaba, li donen les gràcies i l’acomiaden. 
Més tard, sortiran els resultats dels 
músics que han entrat a la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya.

TEXT I FOTOS: GERARD DE JOSEP

15
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“Des de petits ens 
motiven a estudiar cinc 
o sis hores diàries i a 
suportar la pressió”

Júlia Álvaro, de 18 anys, va entrar a la JONC al 
febrer del 2013, abans de començar les classes de 
títol superior de violí al Conservatori del Liceu. 
Ens trobem a les vuit del vespre d’un dissabte 
al bar de L’Auditori de Barcelona, però ella és a 
l’edifici des de les nou del matí: assaja passatges 
amb la resta de violinistes de la JONC.

Al darrere d’una de les partitures, hi ha un 
dibuix simple fet a llapis: “Tinc el cap que 
m’explotarà”, hi diu. “És un ambient molt 
competitiu aquest. És molt difícil acceptar que 
algú sigui molt millor que tu”, explica.

Júlia Álvaro no va poder entrar a l’ESMUC. 
Hi havia només sis places. Al Liceu, n’hi havia 
vint. S’hi presentaven cinquanta violins. Segons 
explica Eduard Resina, cap del Departament de 
Teoria, Composició i Direcció de l’ESMUC, 
l’escola rep uns 150 estudiants nous a l’any que 
entren després d’una prova d’accés.

El 5% d’aquests entra a l’especialitat de 
composició. El nombre de candidatures sol 
triplicar les places. Eduard Resina explica 
que un dels trets bàsics de l’escola és la 
voluntat de desjerarquització dels diferents 
estudis, estils i pràctiques musicals i 
instrumentals que s’hi ofereixen.

EL PRIMER PAS: L’ESFORÇ
Júlia Álvaro explica que dels que estudien 

jazz en diuen ‘el lado oscuro’. Segons ella, 

l’afirmació amaga un sentiment d’enveja, ja 
que “els de moderna ho viuen d’una manera 
molt més relaxada”, diu. “Els de clàssica 
som de tancar-nos a estudiar”.

Luis Rodriguez, estudiant de violí a 
l’ESMUC, explica que molts dels estudiants 
de jazz han cursat el grau professional amb 
un instrument clàssic i considera que això 
els dóna avantatges a l’hora d’improvisar.

Ell va quedar cinquè a les proves d’accés. Va 
entrar-hi. S’hi presentaven 41 violinistes. El 
81% dels quals no va aconseguir plaça. Tots ells 
s’havien estat preparant durant molt de temps 
per aquell moment. “Tant de bo fos només per 
entrar a estudiar. A mesura que avança la vida, 
aquesta competitivitat s’accentua ”, diu.

En qualsevol audició per a una sola plaça 
vacant d’una orquestra professional s’hi 
poden presentar al voltant de cent violinistes.  
“Des de petits ens motiven a estudiar cinc o 
sis hores diàries i a suportar la pressió. És un 
peatge, força car, que paguem per gaudir de 
la música, però ens compensa”.

Luis Rodriguez va començar a tocar als 
7 anys. El seu pare és professor de tuba al 
Conservatori del Liceu. Des de ben petit, 
ja sabia que s’hi dedicaria. Júlia Álvaro va 
començar als sis. Era la típica nena que feia 
totes les extraescolars possibles. Al final es 
va quedar amb la música.

Durant el batxillerat, a l’institut, només cursava 
les assignatures comunes. Les altres, les feia al 
conservatori. Així, les hores lliures que tenia les 
passava a casa assajant. Les seves amigues li deien 
que tenia sort de poder anar a fer el que li agradava. 
Encara se’n queixa: “Me n’anava a casa a sentir 
com desafinava durant dues hores. L’endemà 
tenia classe i sabia que em cauria bronca si no ho 
feia bé. Després compensa, però no és fàcil”.
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“Hi ha compositors que 
se senten còmodes en 
una sensibilitat que no 
és la del seu temps”

Albert Llanas, compositor i director 
del Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona, diu que la música és equiparable 
a un esport d’alt nivell: “’S’han de tenir 
unes condicions físiques, psicològiques, 
temperament i, a més, saber jugar. Tota 
aquesta excel·lència és només un pas previ per 
arribar a la música, però no garanteix l’èxit”.

Alba Muñoz va començar a tocar la 
guitarra als nou anys, quan n’hi van regalar 
una per la comunió. Va deixar-ho quan feia 
batxillerat, però va començar magisteri 
musical a la UAB. Allà va tornar a impregnar-
se d’un ambient que tenia mig oblidat i que 
la va apassionar. Va fer les proves per entrar 
al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona i va acabar el grau professional.

Finalment, va decidir fer musicologia a 
l’ESMUC. Ella no volia ser intèrpret: “Sempre 
he tingut molt clar que tocar la guitarra no era 
el que jo havia de fer. Un intèrpret ha de tenir 
moltes més qualitats a part de les evidents: 
carisma, taules, disciplina...”. 
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“Et diuen que no hi ha 
compositors mediocres 
i entens que el que facis 

no servirà de res”

L’ESGLAÓ PERDUT: COMPOSICIÓ
Sobre la composició, Júlia Álvaro 

apunta que “hi ha gent que es posa a 
composar amb molta facilitat, però sovint 
es troba un buit al mig. S’ha d’anar molt 
amb compte amb això, a poc a poc. Crec 
que per entendre el s.XX has d’entendre 
molt bé Bach i això vol dir un llibre que 
comença aquí i acaba a la Xina popular. A 
mi em queda molt lluny”.

Ella havia composat algunes peces quan 
tenia dotze o tretze anys. Fins i tot, va 
arribar a guanyar concursos. Li deien que 
semblava música de pel·lícules: molt fàcil 
d’associar amb imatges. Explica que ara ja 
fa molt de temps que no surt d’ella. 

En part, en responsabilitza el Conservatori: 
“Sempre et diuen que no hi ha compositors 
mediocres i llavors entens que allò que facis 
no servirà de res. Com a intèrpret, si ets 
mitjanament bo, és més viable estar en actiu”.

Òscar Vilaprinyó va estudiar violí a 

l’ESMUC, va passar un temps fora del país i va 
tornar a estudiar composició al Conservatori 
del Liceu. Per a ell, hi ha una tendència estesa als 
estudis de composició a buscar la no-tonalitat: 
“És important tenir un bon coneixement d’ofici 
com a compositor de música de la gran tradició 
occidental abans d’escriure obres difícils”, diu. 

Musicalment, Vilaprinyó es defineix 
d’arrels conservadores i creu que “actualment 
els compositors estan molt lluny de la 
interpretació de l’instrument. Demanen 
coses que sovint serveixen únicament per 
dificultar l’intèrpret en detriment de l’obra 
i, fins i tot, de la música”.

“Els compositors que opinen d’aquesta 



manera pensen que el llenguatge més 
modern s’hauria d’eliminar perquè, en el 
fons, els molesta. Se senten còmodes en 
una sensibilitat que no és la del seu temps”, 
sentencia Albert Llanas.

Quan feia ESO, el pare de Júlia 
Álvaro l’ajudava amb les matèries: física, 
per exemple. Quan ella es queixava de 
l’assignatura, amb renecs d’adolescent, 
ell li contestava que una cosa només pot 
agradar-te si l’entens. Això, a ella, li ha 
passat amb la música contemporània.

Luis Rodriguez, que reivindica que s’ha 
d’exigir qualitat a tota la música, encara que no 
sigui tan complexa com la simfònica, lamenta 
que l’intèrpret vegi tan lluny la composició: 
“Ens ho posen al cap des de ben petits”. Segons 
ell, només cal mirar la història per adonar-se 
que la interpretació i la composició han anat 
sempre agafades de la mà.

A principis de segle XX, al Conservatori 
de París, per començar la carrera de 

composició, s’havia d’haver cursat 
interpretació. Un músic no estava capacitat 
per compondre fins que no tenia un domini 
absolut del seu instrument. 

Així mateix, Júlia Álvaro hi veu un 
problema de temps: “Si no ets un geni que té 
idees al metro i les sap apuntar en una llibreta, 
necessites una estona per provar les coses amb 
l’instrument. Jo aquest temps no el tinc”.

Eduard Resina, de fet, creu que és 
important que el compositor toqui alguna 
cosa, però aclareix que no cal que sigui un 
virtuós de l’instrument: “Aquest és un altre 
ofici”, afirma. Si cal que en sàpiga no és per 
una qüestió tècnica, sinó “per entendre la 
vessant interpretativa” i l’experiència que el 
compositor està demanant als músics.

Per a Alba Muñoz tot músic hauria de saber 
composar, a més de tocar un instrument. Està 
convençuda que tothom és capaç de “fer coses 
maques”, encara que per ser compositor, diu, 
“cal un punt de geni”.
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“Si la música clàssica 
no espavila, li queden 

pocs anys de vida”

TEXT I FOTOS: GERARD DE JOSEP



Brossa Quartet de Corda és un projecte atípic.  El van crear al 
2004 Aleix Puig, Pere Bartolomé, Imma Lluch i Quico Pagès 
(dos violins, una viola i un violoncel), quatre músics de formació 

clàssica en el si de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Gairebé una 
dècada més tard, el col·lectiu ha forjat una carrera sòlida. Amb el risc 
artístic com a base per construir propostes, han aconseguit el més 
difícil: l’acceptació del públic. El Premi Altaveu 2011 els va reconèixer 
“haver renovat i refrescat repertoris clàssics i contemporanis”.

Ens trobem a les deu del matí d’un 
dijous amb Aleix Puig i Imma Lluch a la 
cafeteria d’El Born CC, on al cap d’una 
estona participaran en un dels actes 
oficials del Tricentennari. Hi tocaran 
obres clàssiques, res d’experiments. No 
viuen a Barcelona i la majoria de vegades 
assagen a Terrassa, on els deixen l’auditori 
amb facilitat. Tot i així, remarquen que els 
seus instruments són fàcils de transportar. 
Els límits no fan per ells.

Vénen de formació clàssica, un món 
on les barreres no s’imposaven, però 
quedaven interioritzades. “Ho vius bé 
perquè ets un vedell i es tracta d’entrar 
en un joc: acceptar unes normes, 
conviure-hi i aprendre. A més, com a 
estudiant en procés de formació, et va  

molt bé que sigui així: tens un marc clar 
i l’has d’anar coneixent”. 

Per a ells, trencar aquestes barreres va 
ser només un procés natural: “Si sents la 
ràdio ja te n’adones que no és el mateix 
que escoltes al conservatori”. Llavors, tot 
depèn del caràcter de cadascú: “arriscar-se 
més a provar algunes coses; tenir més o 
menys por; o fins i tot més o menys ventre 
per suportar l’espai inquietud que hi ha 
entre el desconeixement i la comoditat”.

Avui, el context és molt diferent. 
Diuen que “no està escrit enlloc que als 
conservatoris la formació hagi de ser així 
de tancada” i per això posen èmfasi en 
el fet que l’ESMUC, a part de defectes, 
té una virtut: aplega moltes disciplines. 
D’aquesta manera, tant l’alumnat com 
els professors estan en contacte constant, 

“Si sents la ràdio ja te 
n’adones que no és el 
mateix que escoltes 

al conservatori”

“No està escrit enlloc 
que als conservatoris 
la formació hagi de 
ser així de tancada”
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diuen. “És una riquesa que no hi era quan 
nosaltres estudiàvem”.

Una de les barreres de la formació 
clàssica que també volien trencar és la 
de la composició. Ells s’escriuen allò que 
toquen. En el món de la música clàssica, 
expliquen, “difícilment seràs autor si no 
és que estàs fent la carrera de composició i 
l’estàs acabant i el professor t’encarrega una 
obra. Llavors sí, seràs autor. Però si no, no 
et passa ni pel cap”.

L’Aleix Puig, que exhibeix un discurs 
fluid i la mirada desperta darrere unes 
ulleres de muntura metàl·lica, és el cap 
pensant del grup. És ell qui pareix la 
majoria d’idees, que llavors posen sobre la 
taula per valorar tots junts.

En una llista, apunten aquelles que en 
algun moment han pensat que els faria 
il·lusió dur a terme. Entre d’ altres, hi 
havia la de tocar amb un grup de hip 
hop: treure’ls la base electrònica i veure 
com els MCs  se’n sortien en un context 
sonor diferent.

L’entelèquia va arribar als escenaris per 
primera vegada el 15 de juny del 2012 al 
festival (a)phònica de Banyoles. Havien 
compost catorze cançons al voltant del 
concepte d’avarícia acompanyats d’un duet 
de hip hop, Falsalarma; un clavicembalista, 
Gregori Ferrer; i un contratenor, Jordi 
Domènech. Gairebé mig any després, 
sortia el disc: Retaule d’avars.

“No ens preocupa gaire si l’experiment 
és reeixit o no. Hi ha una part d’egoisme 
de pensar que a nosaltres ens fa molta 
il·lusió fer la barreja i veure què passa”, 
diuen. El document va obrir portes i 
això és l’important.

“Encara que el resultat 
sigui una merda, 

l’experiment per ell 
mateix ja té sentit”
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Fans del hip hop van escoltar llavors un 
contratenor i un quartet de corda. Potser 
no ho haurien fet mai. El públic de clàssica, 
per la seva banda, es va trobar a l’escenari 
dos personatges que rapejaven. “Encara que 
el resultat sigui una merda, l’experiment 
per ell mateix ja té sentit”. 

La seva aposta, a més, els comporta un 
constant aprenentatge. “Si hi ha algú que 
et pot portar la contrària sempre és molt 
millor”, diuen. “Recordo que quan vaig 
enviar la primera composició del Retaule 
d’Avars als Falsalarma” explica l’Aleix, 
“estava convençudíssim que els aniria bé i 
els agradaria, però no. Me’n van fer fer no 
sé quantes. Faltava alguna cosa”.

Al final, tenien raó els Falsalarma, diuen. 
Encara que parlessin llenguatges diferents, 
van trobar un punt mig que va resultar 
millor per a tots. Aquesta, i així la defensen, 
és una manera d’anar més lluny. Sense 
l’ajuda d’algú que aporta una altra visió, hi 
ha llocs on no podrien arribar encara que 
volguessin. El diàleg és una de les claus de 
la filosofia del col·lectiu.

Ells, a més, consideren que el fan “és molt 
normal i s’ha fet tota la vida”. Es refereixen al 
fet d’introduir referents del pop a la música 
clàssica. A la primera simfonia de Mahler, 
per exemple, un fragment reprodueix la  
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cançó popular de “Frère Jacques”, que es 
relacionava amb els alemanys borratxos 
cantant a la taberna.

“Passa que Mahler és un clàssic i sorprèn 
que un clàssic faci això, però ells eren els 
músics del moment i feien aquesta classe 
d’invents que nosaltres també provem 
de fer. Està claríssim”, exclamen. De fet, 
tenen la convicció que la música clàssica ha 
d’espavilar-se. “Si no ho fa, li queden pocs 
anys de vida”, sentencien.

Per a ells, és culpa del fet que molts 
compositors del s. XX s’han posat d’esquena 
al públic. De fet, diuen, hi escrivien en 
contra, per debatre només entre ells i els 
seus col·legues. “Es van passar de llestos 
i no es van adonar que el públic s’estava 
adormint”, asseguren.

El que tenen clar és que és molt estrany, 
“com a símptoma de la cultura occidental”, 

que els compositors contemporanis siguin 
tan poc interpretats i generin tan poc 
interès en la gent. Per això mostren una 
certa preocupació quan es plantegen el 
futur de la música clàssica.

“El públic que ens ve a veure amb els 
grups de clàssica on toquem té un mínim 
de seixanta anys. Qui ens vindrà a veure 
d’aquí a deu? Els que llavors en tinguin 
seixanta voldran seguir anant a concerts de 
rock, com feien abans”, auguren.

Una mirada política entre resignada i 
decebuda tanca l’entrevista: “La música 
clàssica continua sent un producte car, 
però això és una decisió política. Aquí, la 
gent conservadora i de dretes és la que va 
al Liceu perquè s’ha fet servir com a idea 
de distinció. Abans, la música clàssica feia 
la funció que fa avui l’indie. Ara, aquesta 
funció la fan uns altres”. 

ENTREVISTA / BROSSA QUARTET DE CORDA

L’any 1951, Mestres Quadreny va conèixer 
Joan Brossa. Llavors, el compositor tenia 
només 22 anys i era un estudiant de ciències 
químiques a la Universitat de Barcelona.  
Avui, és el president de la fundació que porta 
el nom del poeta: el vincle entre el col·lectiu 
i el mestre queda clar de bon principi.

‘Música per a quartet de corda’ són 
quatre peces de música de cambra que 
Mestres Quadreny va composar a partir 
del 2006 i que entren a la col·lecció Cop 
de poma. En una conversa amb un amic, 
el també compositor Joan Guinjoan, va 
adonar-se que no havien tractat massa 
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‘ M Ú S I C A  P E R  A  Q U A R T E T  D E  C O R D A’
Mestres Quadreny
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el gènere del quartet de corda, i aquest 
projecte, dirigit pel musicòleg Oriol Pérez 
i Treviño, hi està dedicat de ple.

Com assenyala Pérez i Treviño en el 
text interior del llibret, si alguna cosa 
recullen aquestes quatre peces és la passió 
recíproca entre el mestre i el col·lectiu que 
n’interpreta les composicions.  

Mestres Quadreny deia que “la formació 
científica no és només coneixement, sinó 
també aplicar un mètode: plantejar uns 
problemes i saber resoldre’ls”. Com a oient 
que hi està poc avesat, no he aconseguit 
saber quins són els problemes que resol 
aquesta ‘Música per a quartet de corda’. 
Més aviat em fa l’efecte que en genera. 

Ara bé, el mestre també considerava que 
la “música és profundament irracional” 
i Joan Miró deia la de Quadreny “era 
música punxeguda”, una definició original 
amb la que molts hi estaríem d’acord, 
però que no sabríem reconèixer com a 
valoració positiva.

Francament, 66 minuts de glissandos, 
notes aleatòries, d’intervals als quals no 
estem acostumats i tensions nervioses de 
semifuses de violí es fan difícils d’escoltar 
d’una tirada. L’esforç de fer-ho, ben 
segur que serà recompensat per aquell 
que sàpiga evitar que l’atenció auditiva 
traspassi els límits dels pensaments 
quotidians. No és el meu cas.

CRÍTICA  / MESTRES QUADRENY 
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S I S U  C O R O M I N A

TEXT: GERARD DE JOSEP

“Aspiro a fer una música que 
encara no existeix”



R U T H  B A R B E R A N

FOTOS: ENRIC COROMINA

“L’artista no s’ha de plantejar 
per a qui fa les coses”

Sisu Coromina és el líder i compositor del grup Tarannà. 
Parteix del rock en la seva vessant més àmplia i incorpora 
“elements de tot el que pugui venir”. El seu és un projecte 

que professa la tesi de “no tenir estil” i que vol tocar una música 
“que encara no existeix”. Ruth Barberan n’és la trompetista, 
però la seva línia d’acció particular és ben diferent: es dedica 
a la improvisació lliure. És la responsable de l’IBA col·lectiu 
d’improvisació i té un trio amb Ferran Fages i Alberto Costa 
Monteiro, dos reconeguts músics del ram.
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Parlem per telèfon. Ells són a la casa que 
tenen a Alella, on es dediquen a la pagesia. 
Després de remarcar la divergència en les 
seves línies d’acció, comença una conversa 
a tres bandes que porta a reflexions 
interessants, però primer els explico per 
què els hem escollit.

Tarannà incloïa en el seu primer disc una 
versió de la gnosienne nº3 d’Erik Satie, però 
això només és una pinzellada anecdòtica. 
Al tercer disc, Oda al folklore (Cooperativa 
Integral Catalana, 2011), s’uneixen amb 
una cobla i obren amb una peça anomenada 
Requiem de Cooper.

Per part de la Ruth, considero que la 
improvisació lliure que practica té relació 
directa amb una tradició clàssica que és la 
fusió de la música electrònica i la música 
concreta: l’electroacústica. Per això, els 
demano què els separa de la música clàssica.

Qüestió tímbrica o de llenguatge?
Sisu: Jo opino i sento que la música és 

un mitjà d’expressió artística per plasmar 
uns sentiments. Per fer-ho, et serveixes 
d’un llenguatge o d’un altre. La tímbrica 
és una altra cosa.

Ruth: [En el projecte de Tarannà Oda al 
folklore] la tímbrica és la d’una cobla i, en canvi, 
la música no té res a veure amb la sardana 
ni amb la música tradicional catalana. És el 
llenguatge el que ens diferencia. Els estils i les 
etiquetes, a més, són cosa de les discogràfiques, 
no dels músics.

Sisu: Jo aspiro a fer una música que encara 
no existeix, a buscar el meu llenguatge propi.

Ruth: Mira, fa quatre o cinc anys vam gravar 
un disc amb el trio que tenim amb en Ferran 
[Fages] i l’Alfredo [Costa Monteiro]. Aquella 

vegada tot el que havíem gravat ens va agradar 
molt i havíem de decidir què publicàvem. Per 
fer-ho, un dia em vaig posar a transcriure’ns. 
Era la primera i última vegada que ho feia. 
M’ho vaig passar molt bé, però la tímbrica dels 
sons, com que tot és amb objectes, s’assemblava 
bastant. Em vaig adonar que l’única manera de 
distingir què feia cadascú era amb el llenguatge. 
O sigui, tots tres podíem agafar un tros de 
porexpan i fregar-lo amb una fusta, però depèn 
de què en fèiem podia saber qui era.

Sisu: Per mi, el més maco d’això que 
explica la Ruth és que demostra que amb 
la música i amb l’art, es tracta de ser i no de 
fer.  Es tracta d’oblidar-se d’un mateix i ser. 
Fusionar-se amb el tot, amb la natura i ser: 
un concepte una mica taoista.

El pes de la tradició
Sisu: Jo no estic d’acord amb allò que 

diuen que per inventar t’has d’haver 
menjat tots els clàssics.

Ruth: No cal estudiar tots els clàssics 
per fer una cosa transgressora, però el 
bagatge el tenim. Estem amarats del passat 
i això no es pot evitar, ni cal. A les escoles 
de música sí que cometen l’error de pensar 

“Quan ens enfrontem al 
fet creatiu, el públic és 
una cosa anecdòtica”

que primer has de tocar com Charlie 
Parker o com John Coltrane per fer una 
cosa nova, però no és veritat. El més difícil 
d’esbrinar en la vida d’un músic és què vol 
fer. Si et passes anys imitant el que han fet 



Sisu Coromina toca el saxo des dels 
tretze anys, quan va començar les 
classes en una escola municipal. 

Poc temps després, es va iniciar de 
manera autodidacta en la bateria i la 
guitarra i va començar a tocar en grups 
de rock: primer de versions, després 
amb cançons pròpies. Als vint anys 
es va apuntar en una escola de música 
moderna a Girona i no hi va trobar el 
que buscava. “És un error anar a buscar 
la música en una escola”, diu. Quan li 
va plantejar al seu professor que volia 
fer solos, ell li va donar un CD i li va 
encarregar que se l’escoltés i transcrivís 
els del disc. “El fet que et facin creure que 
s’han de fer tots aquests passos previs per 
poder-te expressar amb un instrument 
és una ensarronada que s’ha d’acabar”, 
retreu enfadat. Després va marxar a 
Barcelona, on va tenir de professor 
Joan Chamorro, per qui professa 
una certa admiració. Chamorro, 
però, també va intentar-li ensenyar la 
improvisació des de la teoria, l’anàlisi i 
l’exercici d’estil. Ara, segons explica Sisu 
Coromina, Chamorro ja no segueix 
aquell mètode: “Ha descobert que la 
música és expressió i no pas interioritzar 
conceptes i informació”, assegura. 
Finalment va conèixer la Ruth i, amb 
ella, la improvisació lliure.
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Ruth Barberan va estudiar 
durant un temps trompeta al 
Conservatori, on assistia amb els 

seus germans. Encara era una nena quan 
va tancar-se per protestar un augment 
de les quotes: llavors va abandonar la 
clàssica. Als 16 anys va començar al 
taller de músics. Hi rebia formació 
de jazz i va entrar a treballar-hi com a 
secretària. Un any després va marxar a 
Galícia i va muntar la seva escola: n’era 
propietària, secretària i alumna. Allà 
van organitzar el ‘Seminario de jazz y 
nuevas tendencias’, on Wade Matthews 
i Pedro López, saxofonista i bateria, la 
van introduir en el que més tard rebria el 
nom d’improvisació lliure. A mitjans dels 
90 va tornar a Barcelona i els concerts de 
jazz no la satisfeien. Agustí Fernández, 
un dels músics amb més projecció en 
el món de la improvisació, li va parlar 
d’algunes iniciatives en aquesta línia: 
Gràcia Territori Sonor i el LEM. El 98 
Fernández fundava el col·lectiu IBA, que 
agrupava músics compromesos amb les 
pràctiques d’improvisació lliure. Ella hi 
va entrar un any després. Ruth Barberan 
va seguir treballant com a secretària 
d’escoles de música fins que fa dos anys va 
decidir dedicar-se a la pagesia. Ara IBA 
celebra el quinzè aniversari i ella n’és la 
màxima responsable.



ENTREVISTA / SISU I RUTH

31

els altres ni tan sols n’agafaràs l’essència: 
l’únic que faràs és interpretar. Ara, per 
no emprenyar-me, quan vaig a veure un 
concert de jazz m’ho agafo com si n’anés 
a veure un de música clàssica: vaig a veure 
només com l’interpreten.

La composició a l’acadèmia
Ruth: Wade Matthews, un saxofonista 

nord-americà que viu a Madrid, deia que és 
terrible la composició a les escoles, perquè 
quan arriba el moment que la gent aprengui 
a composar, el primer que els ensenyen 
és com si a un arquitecte el primer que li 
fessin fer és una catedral. 

Sisu: Jo, com a compositor, m’he format 
de manera totalment autodidacta. Ara bé, 
a les escoles de música, pel que tinc entès a 
través dels músics que ho estudien, no t’hi 
ensenyen a composar, que per mi és treure 
un sentiment i plasmar-lo, sinó tècniques 
de composició que utilitzava gent que ha 
triomfat: Mozart, Stravinsky o John Cage. 
A una escola de belles arts t’ensenyen a ser 
tu mateix i a un professor no li passarà mai 
pel cap dir-te que copiïs Picasso.

Els artistes, la societat...
Ruth: Ens eduquen com si una cosa fos la 

gent i una altra els artistes, però tots som gent 
creativa. Fa poc, vaig trobar uns dibuixos de 
quan era petita i la professora havia escrit 

MUY MAL. Jo no me’n recordava, ni tenia 
cap trauma, mai més he dibuixat. Es fa molt 
això de dir qui val i qui no val.

... i el públic
Ruth: Parlar del públic com si fos una 

sola entitat que té un únic gust no té sentit. 
En tot cas, jo penso que l’artista no s’ha 
de plantejar per qui fa les coses i no està a 
les nostres mans saber si ho fa per molta 
gent o per poca gent. Kandisnky a De lo 
espiritual en el arte fa la comparació amb 
una piràmide. A la base hi ha el públic en 
general i cap a la meitat potser ara ja hi ha 
els que els agrada el jazz, que són molts 
comparat amb els anys 70 o 80. Els de dalt 
de tot potser ni els coneixem. I la massa de la 
població, d’una manera natural, va arribant 
a dalt de tot, però quan hi arribi, els de dalt 
estaran en un altre punt.

Sisu: Quan plantes una olivera, potser sí 
podràs collir alguna oliva, però lo guapo és 
pensar que aquesta olivera un dia tindrà 200 
anys. Per mi estem al servei d’una cosa molt més 
gran que no pas nosaltres mateixos. Quan ens 
enfrontem al fet creatiu, el públic és una cosa 
anecdòtica. A més, no es tracta d’acostar-se a la 
gent. Han d’entendre que, quan una música no 
els agrada, és perquè volen sentir-ne una altra. El 
que han de fer és buscar les eines per reproduir-
la o, almenys, perseguir-la com a oients.

Ruth: Estem molt acostumats a les 
classificacions. Ens tanquem a sentir coses 
noves. Aquí a Espanya tenim molt poca 
curiositat comparat amb altres cultures. El 
Wade Matthews, a més, deia que aquí s’havia 
adonat que la gent era molt vergonyosa de 
preguntar i deia que el que compartim són les 
preguntes, no les respostes.
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“Estem al servei d’una 
cosa molt més gran 
que no pas nosaltres 

mateixos”
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