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Extracte

Amb aquest treball vull fer un recull d'una època bastant oblidada del passat contrabaixístic català. Tot i

que el nostre país mai ha sigut un dels nuclis principals a nivell mundial d'aquest instrument, hi va haver

una època, a finals del segle XIX i principis del XX en la qual van aparèixer certs personatges que es

mereixen un lloc ben destacable dins del món contrabaxístic; aquests són Pere Valls, Antoni Torelló i Josep

Cervera; intèrprets, professors i compositors d'obres per a contrabaix que van beure del llegat del

contrabaixista més carismàtic de tots els temps, Giovanni Bottesini. Per aconseguir tot el material que

conforma aquest treball he consultat les poques fonts d'informació oficial que hi ha i m'he posat en

contacte amb els descendents d'aquests autors. La meva intenció és aportar el meu granet de sorra en la

recuperació de tot aquest llegat i fer-ho conèixer al públic en general.

Extracto

Con este trabajo quiero hacer un compendio de una época bastante olvidada del pasado contrabajístico

catalán. Aunque Catalunya nunca ha sido uno de los núcleos principales a nivel mundial de este

instrumento, hubo una época a finales del siglo XIX y principios del XX en la que aparecieron ciertos

personajes que se merecen un lugar bien destacable dentro del mundo contrabajístico; estos son Pere Valls,

Antoni Torelló y Josep Cervera; intérpretes, profesores y compositores de obras para contrabajo que

bebieron del legado del contrabajista más carismático de todos los tiempos, Giovanni Bottesini. Para

conseguir todo el material que conforma este trabajo he consultado las pocas fuentes de información

oficial que hay y me he puesto en contacto con los descendientes de estos autores. Mi intención es aportar

mi grano de arena en la recuperación de todo este legado y acercarlo al público en general.

Extract

With this study I wanted to produce a collection of a forgotten era in the Catalan Double Bass’ history.

Although Catalonia has never been one of the key locations for this instrument, there was a time in the late

nineteenth century and early twentieth century in which certain people appeared, well worthy of a

prominent place in the Double Bass scene: Pere Valls, Antoni Torello and Josep Cervera; all musicians,

teachers and composers who, to a certain extent, owed their careers to the legacy of the most charismatic

double bassist of all time, Giovanni Bottesini. Acquiring all the information that went into this project, I

pursued and consulted the few sources and documents of official information available on the topic and

had to contact the descendants of their authors. My intention is to contribute my grain of sand to the

recovery of this legacy and bring it to a wider audience.
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0. Introducció i justificació

Amb aquest treball pretenc fer una petita aportació a l'estudi del desenvolupament del

contrabaix acadèmic a Catalunya, des de la seva introducció a la península a finals del

segle XVIII, passant per la seva evolució al llarg dels segles XIX i XX i centrant-me en

els personatges de Pere Valls, Antoni Torelló i Josep Cervera, contrabaixistes bolcats en

aquest instrument i que varen beure del llegat del contrabaixista més referent de tots els

temps, Giovanni Bottesini. Tots ells van ser intèrprets d'alt nivell, compositors d'obres i

mètodes expressament creats pel contrabaix i professors. Entenc per acadèmic tota la

tradició contrabaixística provinent d'Itàlia i del centre d'Europa, establerta en

conservatoris al llarg del segle XIX i plasmada en certes escoles, mètodes i

contrabaixistes centrats en la música clàssica occidental; en aquest treball no parlaré

d'altres escenes com poden ser el jazz, les sardanes....

Per fer això he buscat totes les publicacions existents oficials així com d'altres que

encara no han sortit a la llum. M'he posat en contacte amb els familiars dels autors dels

quals parlo per tal d'accedir a fonts d'informació que m'ajudessin a redactar el contingut

d'aquest treball. En aquest aspecte he d'agrair la col·laboració i paciència de Carles

Cervera-Rucabado, nét de Carles Cervera i Bret, i de Pere Valls Pech, nét de Pere Valls i

Duran. També agraeixo la col·laboració de James Testi Pibernat qui m'ha facilitat una

extensa tesi personal sobre el personatge de Carles Cervera, titulada “Josep Cervera, el

bruixot del contrabaix”. Malauradament a dia d'avui no he aconseguit posar-me en

contacte amb la família Torelló i per desenvolupar la informació sobre Antoni Torelló

hauré de basar-me en la recerca que Xosé Crisanto Gándara ha anat fent el voltant d'ell. 

Gràcies a aquestes aportacions també confeccionaré un catàleg d'obres i de gravacions

que es poden trobar al voltant d'aquests autors.

He d'admetre que en un principi la meva idea inicial era centrar-me en la figura única de

Josep Cervera, esmentant la presència dels altres autors catalans coetanis, però després

de rebre l'extensa i elaborada tesi de James Testi Pibernat vaig reconduir l'eix del treball,

centrant-me en l'escena catalana de contrabaix de finals del segle XIX i principis del XX.

Espero que gràcies a aquest treball aconsegueixi afegir un granet de sorra en la

recopilació i recerca de tot aquest llegat del món contrabaixístic català que considero que
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es mereix un focus d'atenció més ampli i digne.

Per acabar de completar aquesta cerca he seleccionat algunes de les obres dels

personatges que he escollit i les tocaré al meu recital final juntament amb l'obra

referència del món contrabaixístic clàssic, el Concert per a contrabaix i orquestra núm. 2

de Bottesini. 

8



El llegat català de Bottesini                                                                                                 Joan Serinyà Gou

1. Orígens del contrabaix a Catalunya

Durant els segles XVII i XVIII a la península i a Catalunya s'utilitzava el violón com a

instrument de corda baixa fins que progressivament durant el segle XIX aquest es va

anar substituint per la parella de nous instruments sorgits a Itàlia, el contrabaix i el

violoncel.

Per tal de conèixer els orígens d'aquests instruments ens hem de situar durant el barroc

musical, quan comencen a caure en desús instruments com l'archilaud, l'arpa, degut a les

seves carències de dinàmica i es popularitza la tècnica violinística, apareixent la parella

de baixos de corda greu a la 8a, essent el violone en Sol1 el membre greu en un inici

(utilitzat en els països d'àmbit cultural germànic) i el clave realitzant polifonies. Aquests

instruments són el fonament de l'anomenada melodia acompanyada i passen a ser

elements essencials, creant un grup instrumental rítmic-harmònic de gran densitat

conegut com a baix continu o acompanyament. 

Els primers contrabaixistes interpretaven l'acompanyament a través de la partitura del

mestre al cembalo, i la seva funció principal era la de proporcionar les notes

fonamentals, així com l'impuls rítmic i l'articulació adequats.

Així doncs el violon funcionava com un baix de corda-arc encarregat de doblar la part

més greu de la polifonia. La seva morfologia era molt variable i per aquest fet es poden

trobar múltiples tractats, afinacions, número de cordes, mides...

El desenvolupament de la música instrumental a Itàlia, així com l'òpera a finals del segle

XVIII va substituir aquest nucli rítmic-harmònic format per la parella de baixos i el

clave, que era la base de qualsevol formació, i es va adoptar la nova figura del primer

violí i el director d'orquestra com a òrgans de lideratge. És a partir d'aquest context que

apareixen progressivament les orquestres i per conseqüència la parella de baixos

evolucionada, el violoncel i el contrabaix.

En aquest punt podem situar els primers contrabaixos en orquestres finançades per

òrgans eclesiàstics, en cercles nobiliaris o en teatres. Aquest últim cas és el que s'acosta

més al tipus de concepte d'orquestra simfònica que tenim avui en dia; la burgesia és un

grup social emergent en el segle XIX que aposta pels teatres com a servei obert al públic,

aconseguint mantenir una agrupació musical i fer negoci amb les entrades que pagaven

els espectadors. Aquest model és copiat principalment de ciutats com París o Viena on
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des de ja feia un temps funcionaven perfectament les orquestres simfòniques fixes.

A nivell català podem parlar d'algunes de les primeres obres orquestrals pensades ja per

a contrabaix i violoncel, com la Simfonia en do major de Josep Fàbrega (?-1791) en la

qual la part de contrabaix dobla constantment la part del cello, i en la qual podem

observar que les notes per sota del LA en el contrabaix es resolen a la 8a superior, fet que

demostra que aquesta era la nota més greu que podien realitzar els primers contrabaixos

d'aquella època, que eren per tant de tres cordes.

Carles Baguer (1768-1808), organista de la catedral de Barcelona va escriure 19

simfonies per a orquestra, on concreta específicament la part que havia de realitzar el

contrabaix.

Bernat Bertan i Satre (1774-1815) va ser membre de la capella de música de la catedral

de Girona i també va escriure la Simfonia en Mi bemoll Major, datada de 1798. És una

obra que podem emmarcar dins de l'estil clàssic, formada per 4 moviments, on el

contrabaix s'inclou en la part del Basso juntament amb la del violoncel.

A nivell de contrabaix solista ja hem d'avançar uns anys més endavant per trobar la

primera obra d'un autor català pensada per aquest fet; Ramon Carnicer (1789-1855), va

ser professor de composició en el Real Conservatori des de 1830 i fins la seva mort, i va

composar un Capricho para Contrabajo con Acompañamiento de Piano, pensat

expressament per les oposicions de professor de contrabaix a la mateixa institució on

treballava i que va guanyar Josep Puig, mestre alhora de la Real Capilla. L'obra consta

de tres moviments on s'exploten tots els recursos tècnics de l'instrument i va d'un àmbit

de tessitura des del LA i fins el SIb2, el que ens indica que estava escrit per contrabaix

de tres cordes.

Sembla ser que durant el segle XIX a nivell orquestral les obres majoritàriament es van

anar escrivint pensant en el contrabaix de quatre cordes (MI-LA-RE-SOL), i en canvi a

nivell de contrabaix solista es componien les obres pensant en contrabaix de tres cordes

(LA-RE-SOL), fet que fa pensar que clarament s'utilitzava un contrabaix o altre segons

quin era l'àmbit d'interpretació.1

1 Crisanto Gándara, Xosé (2000): “La escuela de contrabajo en España”, a Revista de musicología. Vol. 

XXIII, N.1, pàgs 147-168.
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2. Perfils biogràfics

A continuació he confeccionat unes fitxes biogràfiques per tal de conèixer les figures

contrabaixístiques que he escollit.

Giovanni Bottesini és el contrabaixista referent de l'època i per tant també pels autors

catalans que he seleccionat. Tots tres beuen del llegat bottesinià, tant a nivell pedagògic

com interpretatiu. Per aquest fet he vist essencial parlar sobre la seva figura.

Pere Valls, Antoni Torelló, Josep Cervera són figures que reuneixen igual que Bottesini,

el fet de ser professors, intèrprets i compositors. És per aquest fet que probablement són

els noms que han deixat més empremta a nivell d'història musical a Catalunya. 

Pere Valls i Antoni Torelló són dos casos de contrabaixistes urbanites, van desenvolupar

la seva carrera a la ciutat i van tocar en formacions establertes moltes d'elles en teatres

fixes de la ciutat. Per contraposició Josep Cervera és el cas de un músic rural que va

desenvolupar la seva carrera allunyat de la ciutat, tot i que també va tenir l'oportunitat de

tocar en llocs com París, Londres...

Tant Pere Valls com Cervera també van escriure un mètode de contrabaix, els quals ens

donen una pista de com era el seu programa docent.

2.1. Giovanni Bottesini (1821-1889)

Giovanni Bottesini va ser un contrabaixista, compositor i director d'orquestra nascut el

22 de desembre de 1821 a Crema, una població del nord d'Itàlia situada a la regió de

Cremona. Sovint se'l considera el primer gran intèrpret solista de contrabaix de la

història (“El Paganini del contrabaix”); gràcies al seu treball, el prestigi del contrabaix

com a instrument solista va augmentar molt considerablement. 

Bottesini va estudiar el violí des de petit amb Carlo Cogliati però la seva passió pel

contrabaix va començar inesperadament degut a que el seu pare, clarinetista i

compositor, el va inscriure al conservatori de Milà, però malauradament només

quedaven places a la càtedra de fagot i a la de contrabaix. Bottesini es va decidir pel

contrabaix i en qüestió de setmanes es va preparar les audicions i finalment va ser
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admès. Allà va estudiar amb Luigi Rossi. Als 16 anys va acabar els seus estudis i va ser

nomenat solista al Teatre de San Benedetto a Venècia, on va conèixer a Giuseppe Verdi, i

el va encoratjar perquè emprengués una carrera com a contrabaixista solista, la qual es

va estendre al llarg de la seva vida de manera regular.

El 1846 és nombrat director de la casa de l'òpera de l'Habana. En aquest període és quan

escriu la seva primera òpera Cristofóro Colombo, estrenada el 1847 a l'Habana.

Adquireix una molt bona fama com a director d'orquestra i això el porta a dirigir obres

com l'Himne nacional de Mèxic l'any 1854. El 1849 va visitar Anglaterra per interpretar

un dels seus recitals contrabaixístics dintre dels concerts de la Unió Musical; això va

permetre que repetís aquests espectacles en repetides ocasions tan a Londres com a altres

poblacions de Gran Bretanya.

Entre els anys 1855 i 1857 va ser director en el Théatre des italiens de París i va estrenar

la seva segona òpera, L'Assedio di Firenze. Dirigint òpera Bottesini sovint portava el

contrabaix i tocava fantasies de l'òpera que s'interpretava aquella tarda o fantasies

d'òperes famoses. 

Entre 1861 i 1862 va ser director a Palerm. El 1863, la seva versió de l'òpera Marion

Delorme va ser estrenada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona sota la seva direcció. El

1871 va dirigir una temporada italiana en el teatre Lyceum de Londres. És durant aquesta

època que podem destacar dos fets rellevants: la producció d'una de les seves òperes Ali

Baba i l'elecció de Bottesini per part de Giuseppe Verdi, per dirigir la primera

representació d'Aida, estrenada en el Caire el 24 de desembre de 1871.

Centrant-nos en el seu volum compositiu hem de destacar 3 òperes més a part de les que

ja he esmentat: Il Diavolo della notte (Milán 1859), Vinciguerra (París 1870) i Ero e

Leandro (Turín, 1880). També va escriure El jardí d'Olivet (Norwich 1887), un oratori

produït en el festival de Norwich, un Quartet d'onze cordes, un Quintet per a quartet de

cordes i contrabaix i moltes obres per a contrabaix, de les quals n'hem de destacar el

Gran duo concertant per a violí i contrabaix, Passione Amorosa per a dos contrabaixos i

unes quantes peces per a contrabaix i piano com La Rêverie o La Tarantella, a part d'un

parell de concerts de contrabaix i orquestra. Altrament és destacable el seu mètode de

contrabaix.

Bottesini va morir a Parma el 7 de juliol de 1889 a l'edat de 67 anys; les autoritats de la

ciutat van organitzar un funeral solemne amb representació de les institucions i
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personalitats més importants del moment. 2

2.2. Pere Valls i Duran (1869-1935)

Pere Valls, nascut l'any 1869 a Sabadell, va ser un compositor, intèrpret i pedagog del

contrabaix. Als set anys va iniciar els seus estudis musicals a l'escola municipal de

música, dirigida aleshores pel mestre Joaquim Oller. Posteriorment va traslladar-se a

Barcelona, on va estudiar amb Casimir Viñas i també amb el mestre de solfeig Francesc

Montpart.

Als 18 anys va instal·lar-se a Argentina, on va exercir la carrera musical com a

contrabaixista en diverses orquestres: La Gran Orquesta del Teatro de l'Ópera, Orquesta

de conciertos Sinfónicos, i l'Orquesta Politema, totes elles formacions establertes a

Buenos Aires. També va participar en les temporades de concerts de Furlotti i de

Melomi. Va ser nomenat primer contrabaix de l'orquestra de la Catedral de Buenos Aires

i va ser justament en aquesta institució on va rebre classes d'harmonia amb Jaime Xarau i

de contrapunt amb el mestre Brachetto. Posteriorment va perfeccionar la seva tècnica

instrumental amb José Roveda, concertista de contrabaix de Buenos Aires que havia

estat deixeble directe de Giovanni Bottessini. Durant aquells anys va fer gires pel Brasil,

amb la gran compañia de ópera Italiana, fins que va tornar a Barcelona.

A la ciutat comtal va desenvolupar les seva activitat com a intèrpret, compositor i

professor. Va ser contrabaixista de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, de l'Orquestra

Simfònica de Barcelona, de la Societat Catalana de Concerts, de la Societat de Concerts

Clàssics d'Enric Granados i de la Banda Municipal de Barcelona. Com molts altres bons

instrumentistes de corda de l'Orquestra del Liceu, va ser cridat  pel mestre Casals per

participar en la seva orquestra.

Pere Valls va morir a Barcelona el 7 de novembre de 1935.

A nivell pedagògic va dur la tasca de professor de contrabaix al conservatori d'Isabel II

(actualment del Liceu), probablement del 1899 a 1933. També va ser professor de

contrabaix a l'Escola de Música de la Casa Provincial de la Caritat. Valls ensenyava als

2 Slatford, Rodney. "Giovanni Bottesini" a Ed. Sadie, Stanley New Grove [en línia]. Disponible a: 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03691>.
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seus alumnes mitjançant el mètode Bottessini principalment, però també ho combinava

amb mètodes de Wilhem Sturm, d'Italo Caimmi, d'A. Mengoli, de Staech, de Hrabé i de

Simandl. Alguns dels seus alumnes destacats van ser Joan Gratacós, Salvador Escofet,

Tomàs Gorxens, Mateu Calvet, Josep Segara, Santiago Sató, Antoni Goxens, Ramon

Tardà, Conrad Bas, Josep Cervera i Bret i Antoni Montaner.. Gràcies als coneixements

que va desenvolupar va escriure un mètode en tres volums propi que ja s'adaptava al

contrabaix modern de 4 cordes.

A part de tocar en diverses formacions i d'exercir com a professor també oferia recitals

regularment, on donava a conèixer el repertori de contrabaix solo (majoritàriament de

Bottessini i les seves pròpies obres)

Conjuntament amb Enric Granados, va ser un dels impulsors de la Unió de Músics de

Catalunya, sindicat professional fundat l'any 1919.

En la vessant compositiva, Pere Valls conta amb un volum considerable d'obres per a

contrabaix. Destaquen les tres Fantasies per a contrabaix i orquestra, el Gran Concierto

obligado para contrabajo (1906), la Fantasia andante con variaciones, la Gran

introducció i Tarantella, el Tema amb variacions per a contrabaix, la Tarantella, concert

de contrabaix (1893), la Suite Andaluza (1918), la col·lecció de Quatre juguets per a

contrabaix i piano (1912), la Romança per a piano i contrabaix (Obra que va ser

estrenada pel mateix Pau Casals, en una versió per a Violoncel)

Valls va morir a Barcelona l'any 1935. La seva tasca com a professor va ser continuada

pel seu fill, Ricard Valls i Bigas (Barcelona 1905-1990), qui va exercir com a tal al

conservatori del Liceu entre els anys 1937 i 1987.3

2.3. Antoni Torelló i Ros (1884 – ca. 1969)

Antoni Torelló i Ros va néixer a Sant Sadurní d'Anoia el 30 de Juny de 1884. Formava

part d'una família musical; el seu pare i el seu avi també van ser contrabaixistes. Va ser

justament el seu pare qui el va iniciar al contrabaix i posteriorment el seu germà Pere.

Pere Torelló havia sigut alumne d'Eduard Oliveras (1874-1906), en el conservatori de

3 Valls i Pech, Pere (1998): “Una etapa de la història del contrabaix a Catalunya”,  Revista Musical 

Catalana, núm 167.
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Barcelona, i va ser qui el  va introduir en el coneixement dels textos pedagògics per a

contrabaix d'aquella època, els mètodes de Charles Labro, Giovanni Bottessini, Achille

Gouffé, Arturo Cannonieri o a Annibale Mengoli. 

Va començar a tocar en orquestra el 1897 i va fer el seu debut com a solista un any més

tard quan tenia tan sols 14 anys. Als 22 anys va ser nombrat contrabaix solista de

l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i professor de contrabaix al conservatori de

Barcelona. 

El 1909 va abandonar Catalunya i es va traslladar a Nova York y posteriorment a Boston,

on va exercir de contrabaix principal a l'orquestra de l'òpera de la ciutat. El 1914 el

director de l'orquestra  de Filadèlfia, Leopold Stokowski li va oferir el càrrec de primer

contrabaix de l'orquestra de Filadèlfia. Fins la seva jubilació el 1948 va mantenir aquest

lloc. El 1926 va ser nomenat primer professor de contrabaix al Curtis Institute de

Filadèlfia.

A part d'algunes transcripcions Torelló té un llegat de composicions per a contrabaix que

van ser donades per la seva esposa al Curtis Institute, l'any 1964. 

Dos dels seus fills, Carl i William van ser també contrabaixistes. Carl va tocar a

l'orquestra de Filadèlfia durant 48 anys i William també durant 9 anys, traslladant-se més

tard a Los Ángeles, on va entrar a formar part de l'orquestra filharmònica de la mateixa

ciutat.

Torelló es va retirar a Los Ángeles on va formar part de l'orquestra resident dels estudis

cinematogràfics Paramount. Va morir a finals de 1960. 4

2.4. Josep Cervera i Bret (1883 - 1969)

Josep Cervera i Bret va néixer a Peralada, una petita localitat de l'Alt Empordà, un 1 de

setembre de 1883. Va ser un contrabaixista i compositor de música per a contrabaix i

sardanes molt fructífer. Formava part d'una nissaga de músics vinculats a poblacions de

la zona com Figueres, Roses i Peralada. El primer familiar que es va dedicar a l'ofici de

4 Crisanto Gándara, Xosé (2006): “El legado musical de Antoni Torelló: un contrabajista catalán en 

Filadelfia” [En línia]. Mundoclásico. Disponible a: <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-

imprimir.aspx?xml=f0eee73b-ac62-4f35-a6f5-7630bae384c2&tipo=A>

15



El llegat català de Bottesini                                                                                                 Joan Serinyà Gou

músic va ser Antoni Cervera, el qual també exercia de corder. El seu fill, Josep Cervera

Rocalba (mitjans segle XIX-1910), va seguir la tradició i també va deixar aquesta

herència musical als tres fills que va tenir: Jaume (1858-1950), Felip (1863-1930) i

Agustí (1870-1947) Cervera Marquès. Felip Cervera Marquès tindria 2 fills músics i

Jaume Cervera Marquès seria el pare de Josep Cervera Bret, el nostre personatge.

Josep va rebre la seva formació musical a partir dels 10 anys al Seminari de Girona i

també  per part del seu pare, qui va ser director de l'Escola de Música del Palau de

Peralada quan va ser fundada el 1882 per Antoni de Rocabertí-Boixadors Dameto i de

Verí, Comte de Savallà. 

En un principi, Josep ajudava al seu pare a donar classes de música i feia de representant

de venda de pianos i aprofitant aquesta facilitat per accedir al món de la música va

aprendre a tocar tota mena d'instruments (violí, fiscorn, flabiol, guitarra, clarinet...) fins

que va decidir centrar-se en el contrabaix basant-se en un dels mètodes més famosos de

l'època i de la història, el mètode de Botessini, escrit pel mateix contrabaixista i solista

italià del segle XIX. A partir de llavors el seu pare el va enviar a Barcelona a estudiar

durant un mes amb el professor català més referent de l'època, Pere Valls. Per completar

els seus estudis també va fer uns cursos d'harmonia i composició per correspondència.

El 1903 va fundar l'orquestra “Los Noys de Peralada”, esdevenint-ne el director, però

només dos anys més tard va ser requerit per substituir el seu cosí Jaume, també

contrabaixista, que acabava de morir a l'edat de 17 anys, a la cobla Antiga Pep de

Figueres. Fins el 1940 va ser el contrabaix oficial de la formació. Cal remarcar que

aquesta formació va aconseguir un renom considerable que els va permetre tocar

sardanes a París en el Teatre Olympia i al Colisseum de Londres.

En la vessant de solista, Josep va començar a donar recitals a Espanya i a l'estranger a

partir de 1904 i fins el 1959, quan es va retirar de la seva labor contrabaixística. Ell

mateix es va confeccionar un mètode de contrabaix molt particular el qual utilitzava

abans dels seus recitals. Aquest malauradament resta incomplert a l'arxiu familiar dels

Cervera.

La seva última actuació data del 1959, a Figueres, acompanyat per Camil·la Lloret al

piano. Josep va morir el 1969 a Roses.

La seva producció compositiva s'estén des de 1907 fins a 1960 i es basa principalment en

obres per a contrabaix solista i per cobla. Consten més de 100 peces, de les quals n'hi ha
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unes 60 que són per a contrabaix sol o contrabaix solista i piano, 18 sardanes i 12 peces

de temàtica variada (balls, obres religioses...), entre les quals destaquen Platja de Roses o

el Ball del Drac d'Olot. Hi ha una sardana titulada El somni bruixenc, que va ser

premiada a les Fires i festes de la Santa Creu de Figueres a l'any 1910. Podem classificar

les seves obres en dos etapes: entre 1905 i 1930, quan va escriu peces tècniques i molt

virtuoses, amb temàtiques poètiques i una segona etapa entre 1940 i 1960 en la qual

escriu obres molt més melòdiques, més asserenades i místiques, encarades més a

l'expressió artística i no tant a la tècnica virtuosística. Josep és considerat el segon autor

més prolífic de música per a contrabaix del segle XX, només superat per l'autor finlandès

Teppo Hauta-aho 5 

A part de la seva professió com a músic, Josep tenia aficions molt modernes i alhora

excèntriques, que encara exalcen més la seva figura de personatge enigmàtic i excèntric.

Per exemple es va dedicar a estudiar l'Esperanto i des de 1908 practicava l'hipnotisme i

el magnetisme. A l'arxiu personal de Cervera es conserva un quadern manuscrit en el

qual el músic hi va anotar el resultat de 197 experiments d'hipnosi i “sanejament

magnètic”, entre el 1911 i el 1914.6

5  Roig, Sebastià (2014): “El bruixot del contrabaix”. Suplement Dominical del Diari de Girona del 9 de 

febrer.

6  Roig, Sebastià (2014): “Josep Cervera: el contrabaixista hipnòtic”. Diari ARA. Suplement Comarques 

Gironines.
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3. Aprendre el contrabaix durant els segles XIX i

XX a Catalunya

Si parlem sobre el circuit pedagògic contrabaixístic català dels segles XIX-XX, ens hem

de centrar bàsicament en la ciutat de Barcelona. El 1837 es funda el Conservatori del

Liceu i el primer professor de contrabaix va ser Ramón Mainés (1820-1873) entre 1847 i

1873. Posteriorment Eduard Oliveras (1843-1906, alumne de Mainés, va entrar com a

professor de de 1874 i fins el 1906. Antoni Torelló (1884-1959) va ser el seu relleu i tot

seguit, després de la seva marxa a Estats Units, Juan Gratacós va passar a ser el professor

titular de contrabaix, probablement a l'any 1909. Tots aquests professors utilitzaven la

digitació 1-3-4, l'ho que demostra el seu estret lligam amb l'escola italiana de contrabaix.

Després de Gratacós, el següent professor va set Salvador Escofet (?-?), que va mantenir

el seu lloc fins l'arribada de Ferran Sala, titular de la càtedra durant 29 anys.

Per altra banda hem de parlar de l'altra institució de la ciutat, el Conservatori Municipal

de Música, que va ser fundat el 1886 i a on va començar a donar classes el ja esmentat

Eduard Oliveras (1843-1906). A ell el va substituir Antoni Torelló (1884-1959) i

posteriorment José Bassas (1889-1964) professor alhora de Ferran Sala. A la seva mort el

va substituir José Rodríguez (?-1957), però aquest va morir sobtadament i Ferran Sala va

agafar el seu relleu, exercint de professor a la institució durant 33 anys. 

Hi ha un tret que és ben destacable a nivell d'escola i que clarament marca dos línies

d'aprenentatge a nivell de la península. El primer mètode de contrabaix a nivell nacional

és el que va escriure Castro Latorre (1838-?), natural de Madrid i deixeble de Josep Puig,

el qual va ser publicat el 12 d'Agost de 1870 per l'editor madrileny Antonio Romero

Andía (1815-1886). El mètode està pensat per contrabaix de tres cordes, l'autor mateix

especifica que està pensat bàsicament pel tres cordes, ja que el quatre cordes no està

gaire generalitzat, tot i això l'autor dedica una breu explicació per contrabaixos

tetracordes. El mateix mètode inclou els anomenats pasos, que són passatges orquestrals

extrets de les òperes modernes que més s'interpretaven en aquells temps. En aquest

mètode els aspectes d'aprenentatge i tècnica són pràcticament iguals als italians; sembla

ser que Castro molt probablement va conèixer Bottesini el 22 de març de 1868, quan va
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fer un recital al Teatre Circo de Madrid i arran d'aquest fet podria haver començat a

escriure el mètode, molt semblant al de Bottesini. Tot i aquestes igualtats hi ha un

aspecte que discrepa totalment de l'escola italiana, i aquest és la utilització de la digitació

1-2-4 en comptes de la 1-3-4. Sembla ser que això pot anara lligat directament amb el fet

de que els primers contrabaixos que van arribar a la península i bàsicament a Madrid,

eren d'origen napolità, deixebles de l'anomenada scuola napolitana, que a diferència de

la resta d'Itàlia, utilitzaven la digitació 1-2-4 en les posicions més greus.

Sembla ser que aquest tipus de digitació es va estendre a Catalunya gràcies a José

Bassas, que havia estudiat a Madrid i que va tenir de deixeble a Ferran Sala, qui ho

hauria transmès a les següents generacions de contrabaixistes catalans.7

7 Gándara Crisanto, Xosé (2000): “La escuela de contrabajo en España”. Revista de musicología, Vol. 

XXIII, N.1, pàgs 161-169.
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4. El mètode Bottesini, base i inspiració dels

mètodes de Pere Valls i Josep Cervera

Giovanni Bottesini va basar el seu mètode en tres pilars que ell creia essencials: la veritat

per la ciència, la bellesa per l'art i la utilitat per a l'alumne.

Ell mateix explica en el mètode el perquè de la seva preferència pel contrabaix de tres

cordes i no pel de quatre cordes, que començava a posar-se de moda durant aquells anys,

sobretot en països com Alemanya. Tal com explica ell, el contrabaix de tres cordes

sonava millor, més fort i amb més projecció, i l'ampliació de la tessitura en un instrument

de quatre cordes era un pro insignificant en relació a la pèrdua de so que suposava afegir

una corda de més al contrabaix. Seguint el llegat bottesinià, tant Cervera com Valls

també es decanten pel contrabaix de tres cordes durant la seva carrera. Pel que fa a l'arc,

Valls i Cervera també escullen l'arc a la Bottesini, és a dir, similar a l'anomenat actual arc

francès, que s'agafa exactament com l'agafen els violocellistes, amb el palmell de la ma

cap avall i no com amb l'arc Dragonetti, que el podríem considerar l'avantpassat de

l'actual arc alemany, que es tocava amb el palmell mirant cap amunt però amb la

diferència que la vara era corbada cap a fora, amb un forma convexa. Segons Bottesini,

l'arc Dragonetti no era elegant i impedia la correcta vibració de les cordes.

A nivell de dits, Bottesini defineix la digitació 1- 4 per realitzar semitons en les primeres

posicions i així tenir els dits de la mà totalment junts, podent pressionar sense

sobreesforç les dures i gruixudes cordes de budell. En aquest aspecte discrepen tant Pere

Vall com Cervera, que escullen la digitació 1-3-4 per a aquestes primeres posicions.

Una de les altres semblances entre el mètode de Botessini i el de Valls és la utilització de

l'escriptura transportada en la primera part del mètode, és a dir, una octava per amunt de

el que realment sona, i la utilització de escriptura en suona reale en la segona part, és a

dir, tal com sona el contrabaix en realitat.

Bottesini justifica aquest fet explicant que així s'eviten canvis de clau innecessaris.

Si el mètode de Valls es basa en part amb el de Bottesini, el de Cervera sense dubte es

basa també en el contingut del dels anteriors. Tant la manera d'agafar l'arc, com la forma

de posar la mà esquerre al batidor i la digitació utilitzada, juntament amb l'us del

contrabaix tetracorde i les composicions escrites en suona reale i amb aspectes melòdics
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semblants a les composicions de Valls i Bottesini evidencien que Cervera es va deixar

influenciar molt per ells dos.8

Si ens posem a analitzar el programa d'estudis que impartia Pere Valls a l'escola de

música municipal de Barcelona, de seguida podem observar que el mètode Bottesini

segueix essent l'eix del seu programa docent:

Primer curs: Mètode de Bottesini (p.27 fins a la 47)

Segon curs: Mètode de Bottesini (p.48 fins a la 69)

Tercer curs: Mètode de Bottesini (p.69 fins a la 93) i mètode de Sturm (p.9 fins a la 20) 

Quart curs (cursos superiors): Mètode de Bottesini (p.94 fins a la 114) i mètode de Sturm

(p.21 fins a la 68)

Cinquè curs (cursos superiors): Mètode Bottesini (p.117 fins a la 129) i mètode de Sturm

(p.69 fins a la 95)

Sisè curs (perfeccionament): Mètode de Italo Caimmi des de la p. 7 fins a la 27, els 10

primers estudis dels 20 estudis de concert de A. Mengoli.

Setè curs (perfeccionament). Mètode de Caimmi des de la p.28 fins a la 54 i els estudis

de l'11 al 20 dels estudis de concert de A. Mengoli.9

8 Testi Pibernat, James (2003): “Josep Cervera, el bruixot del contrabaix”.

9 Crisanto Gándara, Xosé (2000): “La escuela de contrabajo en España”. Revista de musicología, Vol. 

XXIII, N.1, pàg 24.
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5. Constructors catalans històrics

Catalunya, durant el segle XIX i principis del XX va acollir un nombre molt respectable

de constructors de instruments de corda i de contrabaix. Podríem destacar alguns luthiers

com Juan Guillamí (1702-1769), que va construir contrabaixos de tres cordes amb fustes

com el noguer i el sicomoro, que avui en dia han cotitzat molt a l'alta. Francisco Patzner

(?-1833), va ser un alemany que es va instal·lar a Barcelona i que es va dedicar

majoritàriament a la construcció de contrabaixos de tres cordes, molt demandats per la

seva qualitat sonora. Francisco España (1793-1877) no es va especialitzar en

contrabaixos i va arribar a tenir un equip gran d'empleats que li va permetre construir

constantment tota mena d'instruments de corda. Els seus instruments tenen certa

semblança amb els francesos de l'escola de Mirecourt.

Agustí Altimira Codina (1805-1934) va néixer i va establir el seu taller a Barcelona i es

va dedicar a construir tota mena d'instruments de corda. Els seus contrabaixos van

adquirir molt de renom, ja que posseïen un magnífic so malgrat que siguessin petits.

Benito Jaume (1860-1934) va ser un reconegut constructor de contrabaixos, envernissats

en un to marró fosc i que tenien un molt bon so. Ramón Parramón Castany (1880-1955)

juntament amb Jacinto Pinto (1929- ) són els fundadors de la casa Parramón a Barcelona,

de la qual han sortit un gran nombre d'instruments de corda, molt ben acceptats per la

seva qualitat sonora. L'aragonès Francisco Manuel Fleta (1890-1919) es va traslladar el

1907 a Barcelona, al taller del constructor de contrabaixos Benito Jaume. Va fundar la

Casa Fleta el 1915, ensenyant l'ofici als seus germans Bienvenido (1882-1971) i Ignacio

(1897-1977). Els seus contrabaixos es caracteritzen perquè el capçal està obert en el

centre pel fons, facilitant la col·locació de les cordes. Els professionals apostaven molt

pels seus instruments.10

10 Crisanto Gándara, Xosé (2000): “La escuela de contrabajo en España”, Revista de musicología Vol. 

XXIII, N.1, pàgs 31-32.
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6. Recital de fi de grau

Ja que el meu recital de fi de grau  es centra en l'obra dels autors dels quals he parlat, he

vist convenient parlar sobre el repertori que he escollit. 

Després d'un intensa recerca he decidit basar el meu programa en tres peces breus de

Pere Valls (Romança), Antoni Torelló (Havanera núm. 1) i Josep Cervera (Albada)

articulades al voltant de dues peces referents del repertori per a contrabaix solista, el

Concert número 2 de Bottesini i l'Elegia de Bottesini. A continuació faré una anàlisi

interpretativa personal d'aquestes obres.

Concert núm. 2 de Bottesini en si menor (Reducció per a piano)

El Concert número 2 de Giovanni Bottesini és un dels més carismàtics i valorats dins del

món del contrabaixista clàssic. Conté elements molt musicals, emulant tragèdies

operístiques, al més pur estil bel canto del segle XIX, però alhora és un manual

d'elements tècnics i passatges virtuosos que fan que l'obra sigui també una de les més

difícils d'interpretar de tot el catàleg de contrabaix solista.

Originalment el concert va ser escrit per a un acompanyament de cordes l'any 1845, quan

Bottesini tenia només 23 anys, però des que es va trobar el manuscrit l'any 1950 a

Parma, ha sigut orquestrat per autors com Norman Ludwin.11

Per entendre els conceptes tècnics i musicals que exposa Bottesini en el concert cal

entendre primer el bel canto aplicat a la tècnica vocal de l'època però que també podem

extrapolar al camp instrumental; gràcies a aquest camp el gènere d'obra per a instrument

solista va anar adquirint popularitat al llarg del segle XIX.

El bel canto buscava la perfecció del concepte de legato al llarg de tot el registre vocal,

el vibrato, el trinat, la brillantor de les notes més agudes, l'agilitat i la flexibilitat vocal i

un timbre líric. 

Al concert podem imaginar fàcilment autèntiques àries “de bogeria” on els conflictes

interns d'un personatge es corresponen a ritmes ràpids i direccions melòdiques canviants,

11  Puertas Esteve, David (Any de publicació no disponible): “Bottesini: el Paganini del Contrabaix”, 

Dossier pedagògic per a l'Orquestra Camerata XXI [En línia]. Disponible a: 

<http://en.calameo.com/read/000398042e50adc7f5b78>
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que descriuen perfectament el perfil psicològic d'un personatge o cantant d'òpera solista.

Aquests elements psicològics són precisament els que autors com Bottesini i altres autors

que van escriure per a instrument sol, volen destacar al més pur estil “di bravura”, per

així remarcar i fer lluïment de la part tècnica de l'instrument.

El bel canto és un concepte que es va desenvolupar dins del món operístic italià durant el

barroc però que va tenir el seu punt àlgid amb les composicions d'autors com Rossini,

Bellini, Donizetti o Verdi. Posteriorment autors com Wagner o Debussy o les obres més

madures de Verdi comencen a deixar el paper de cantant virtuós en segon pla fent que els

vocalistes estiguessin al servei del drama i no que el drama s'adaptés al gran solo vocal.12

El concert consta de tres moviments:

- 1er moviment: Allegro Moderato. Una presentació majestuosa que dialoga amb

fragments més delicats i íntims. Podem imaginar fàcilment el paper d'un personatge

masculí, valent, fort i amb molta presència, un tenor o baríton potent que dialoga i

interactua amb un personatge femení delicat i dolç, que podria ser una soprano. A nivell

de dinàmiques el moviment presenta canvis dràstics i fortament marcats.

- 2on moviment: Andante. Moviment molt lent i romàntic, al més pur estil ària. Caràcter

de personatge femení.  

- 3er moviment: Allegro. Moviment ràpid i elèctric. Podríem imaginar una escena molt

dinàmica i dramàtica. A nivell tècnic és el moviment més complicat, el més dificultós a

l'hora de definir-lo. 

A nivell tècnic cal destacar que al llarg de l'obra, la interpretació es centra en bona part al

registre molt agut del contrabaix, de manera que l'instrument destaqui per sobre del seu

acompanyament, això fa que l'execució sigui molt difícil i que requereixi molta precisió i

encara més quan Bottesini especifica en moltes ocasions la utilització d'harmònics

sobreaguts. Segons l'intèrpret, la execució dels aguts es centra en la utilització del

capotasto (Utilització del polze com a dit d'articulació) o en l'ús de les digitacions lliures

12  Xicart Font, Oriol (2006): “Giovanni Bottesini, director, compositor i virtuoso” - Projecte Final.
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que no fan ús d'aquest recurs.

A nivell d'arc o mà dreta és molt constant l'ús del legato en contraposició als passatges

spicatto, això exigeix una tècnica i un control destacable que no desestabilitzi la

interpretació.

A nivell musical ràpidament es poden reconèixer els discursos que he esmentat a la breu

explicació dels tres moviments dels quals consta l'obra; això no vol dir que es puguin

llegir aquestes frases o discursos de diverses maneres que personalment considero

coherents sempre i quan segueixen una lògica i una versemblança amb el codi operístic

de l'època (sempre que es vulgui fer una interpretació més o menys històrica!)

Elegia número 1

L'Elegia número 1 de Giovanni Bottesini en re major és una altra obra típica del repertori

clàssic contrabaixístic, una peça exquisida del període romàntic i una de les que més

m'agrada a nivell personal. 

L'elegia és un subgènere de la poesia lírica que podem trobar ja a l'antiga Grècia i que

bàsicament es centra en el lament, tant pot tractar sobre la pèrdua de la il·lusió com de la

vida, el temps, la mort d'un estimat...

La peça és indicada en un tempo andante sostenuto i té un caràcter molt líric però alhora

intimista. L'obra està pensada per ser executada en to de solista. El piano comença l'obra

amb un obstinat rítmic i harmònic, subdividint el compàs de 12/8 a corxeres. La primera

intervenció del contrabaix, al compàs 3, personalment la considero un dels moments més

brillants i alhora humils de la literatura contrabaixística, sempre és un repte i un gest

emocionant el d'interpretar correctament el salt del grup de fuses d'adorn (Fa,Mi,Re#,Mi)

que culmina al MI 2 i que baixa novament fent un bon us del vibrato i retornant

mitjançant un grup de fuses al mateix tema. 

El desenvolupament de la peça està carregat de moments de tensió emocional i de salts

intervalics que han de ser executats i trampejats de la manera més delicada possible. Al

final de la primera pàgina la obra agafa força i desemboca en un fragment de notes en

ascens, que finalment han de ser executades fent us dels harmònics, un dels elements

més delicats de l'obra. Després d'un fragment de contrabaix molt intens on s'ha

d'executar un salt de FA 2 a DO 3, un registre ben agut pel contrabaix, es passa per una
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mena de cadenza molt breu i es retorna al tema principal, en aquesta ocasió en una

dinàmica més subtil. La peça es segueix desenvolupant i podem remarcar un fragment de

semicorxeres en descens, que han de ser executades utilitzant un mateix arc però

remarcant cada nota. Seguidament ve un fragment que acaba en un DO fent us del trino

i la peça conclou amb uns tresets de corxeres amb una xic de ritardando en descens,

acabant amb un RE 1.

Romança 

La Romança de Pere Valls i Duran és una obra escrita pels voltants del 1924 i vinculada

a Pau Casals per la gran admiració que el compositor sentia pel seu mestre. Valls era el

primer contrabaix a l´Orquestra Pau Casals i va mostrar-li la composició. En ser molt

elogiada pel mestre, Valls va regalar-li la versió de violoncel i piano. Aquesta còpia es

conserva al fons Pau Casals deixat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. A diferència de la

Suite Andaluza, la Romança és una obra que té força arrels catalanes on hi juga un paper

molt important l’acompanyament harmònic del piano. 

Al llarg de l'obra el contrabaix dibuixa una línia molt romàntica, de caire líric; tal com

diu el diccionari català en la seva primera entrada, la romança és una composició

musical, generalment de caràcter instrumental, d'un elevat to líric. El mateix diccionari

també ens deixa dues definicions que podien justificar el significat d'aquest tipus de

peça; la segona entrada ho defineix com una cançó lírica introduïda d'una manera

destacada en el context d'una òpera o d'una sarsuela; la tercera definició entén la

romança com una cançó estròfica breu, de caràcter líric pròpia de la música francesa.13

Analitzant la peça podem escoltar com aquesta s'inicia amb uns compassos de piano sol i

posteriorment entra el solo de contrabaix, escrit en to de solo. Aquest primera exposició

del tema es tenca amb un breu adorn contrabaixístic que ho enllaça amb l'exposició d'un

segon tema; aquí ve la meva intervenció personal de l'obra, ja que he escollit abaixar tot

aquest fragment a la octava  fins pràcticament el punt més àlgid i d'explosió romàntica,

quan el contrabaix interpreta una sèrie de notes a octava ben alta. He escollit fer-ho així

13 Diccionari català [En línia]. Grup enciclopèdia catalana. Entrada disponible a: 

<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0146637>
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ja que així ho contraposo a la tessitura del primer tema i així es pot escoltar el contrabaix

en una de les tessitures on l'instrument és desenvolupa amb més naturalitat.

Després d'aquest fragment el tema es torna a tancar de manera similar al primer tema i el

tema modula, passant per un fragment de caire misteriós que desemboca en una sèrie

d'intervencions del contrabaix a l'octava greu, amb la resposta d'alguns arpegis

pianístics, acabant amb un MI harmònic fora de l'extensió del batedor del contrabaix (El

batedor és la peça de fusta generalment negra que va des del cap del contrabaix fins

pràcticament al pont i és on es recolzen les cordes quan s'han d'interpretar notes que

necessiten ser trepitjades al llarg de la corda)

Tot seguit entra de nou una intervenció curta del piano i una intervenció del contrabaix

que ens torna a portar al tema inicial, en aquest cas amb una dinàmica de pianíssim, amb

un caràcter més intimista. El fragment s'acaba com els anteriors però aquest últim amb

una voluntat ad líbitum, és a dir al gust del consumidor i del moment d'inspiració. La

peça s'acaba amb uns repetits FA que desemboquen en un pedal en la mateixa nota i un

subtil acompanyament al piano.14

Havanera número 2

L'havanera número 2 d'Antoni Torelló i Ros és una peça breu pensada per a contrabaix

en to de solista i piano. No se sap quan va ser escrita. La peça té un caràcter molt líric,

amb tocs picarescs. Històricament l'havanera és un gènere musical que té els seus

precedents en l'arribada a Cuba a mitjans del segles XVIII d'un ball europeu anomenat

contradansa (Nascut al segle XVI a Anglaterra amb el nom de country-dance i arribat a

França un segle després). És un ball que es realitzava a les corts reials i que era executat

per parelles de balladors, disposades les unes davant les altres. Així doncs tot i que més

tard es va convertir en un gènere cantat originalment va néixer com un gènere ballable. A

Catalunya l'havanera va arribar a finals del segle XVIII i durant el segle XIX,

bàsicament a través de pescadors i mariners que les cantaven però també d'emprenedors

que havien anat a Cuba, en aquell moment colònia espanyola, i que tornaven després

d'haver fet negoci en el sector del comerç, les plantacions, indústria marítima...

La temàtica d'aquest gènere és l'amor, l'enyorança, la vida al mar...

14 Rahn, Cristoph: “Romança – Gran introducció i Tarantel·la”. Editorial Clivis [en línia]. Disponible a: 

<http://www.clivis.cat/ca/contrabaix-i-piano/179-romanca-gran-introduccio-i-tarantella.html>
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Normalment les havaneres són interpretades per veus masculines acompanyades o no

d'instruments com la guitarra, l'acordió, el contrabaix...

És un gènere que té un obstinat rítmic clarament marcat i un tempo bastant lent.

Normalment és escrita en compàs 2/4 però de vegades també les podem trobar escrites

en 6/8. La figura bàsica és la corxera amb punt i semicorxera, seguida de dues corxeres.

L'havanera de Torelló també entra en aquests cànons, però en aquest cas es substitueix la

veu humana per la línia melòdica del contrabaix solista, acompanyat pel piano.15

La peça té un caràcter molt romàntic i legato, amb petits gestos de complicitat com el

salt que el contrabaix interpreta al final de la primera frase, un SI 1 que va a parar al SI 2

i que baixa progressivament fent us de l'spicatto tornant novament a interpretar la

mateixa frase amb lleus variacions. Posteriorment novament he escollit abaixar el

següent fragment, prenent una decisió similar al fragment ja esmentat de la Romança de

Pere Valls.

Tot seguit s'inicia un nou fragment amb una altra línia melòdica però amb els detalls

d'interpretació idèntics als anteriors. La peça té una mena de tema final on hi predominen

els grups de semi-corxeres i que desemboca en uns harmònics que arriben fins al SOL a

la primera corda, entre el batedor i el pont del contrabaix. La peça conclou amb una

petita coda amb uns grups de setets que resolen al RE.

Albada

Albada és una obra de Josep Cervera i Bret escrita el 19 de Desembre de 1951 a Roses.

Novament hem de parlar d'una peça de caire romàntic que fàcilment ens pot transportar

per moments en un saló modernista català. Podríem atribuir dos significats a l'albada,

entesa en primer lloc com una composició poètica d'origen popular que expressa

sentiments relacionats amb l'aparició del matí o també pot ser una peça de música vocal

o instrumental, interpretada durant la nit o la matinada, al carrer, davant la porta o sota la

finestra de la persona a la qual es vol homenatjar.16

L'albada de Cervera en concret és una peça per a contrabaix en to de solo i piano; el

15 XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) [En línia]. Article disponible a: 

http://www.xtec.cat/~mgarc226/tradicions11/musica/La%20musica.html

16 Diccionari català [En línia]. Grup enciclopèdia catalana. Entrada disponible a: 

<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0005129>
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contrabaix realitza unes línies melòdiques amb un caràcter andante cantabile i fent molt

d'ús de les notes lligades i el legatto, acompanyat pel piano, que realitza un

acompanyament simple i gens pretensiós. L'obra podríem dir que està formada per 2

temes, el primer es repeteix al llarg de l'obra però amb variacions. A la part central de la

peça trobem un segon tema que desemboca en un fragment íntegrament conformat per

harmònics que s'executen a l'extrem del batedor i fora d'ell, entre el batedor i el pont. És

un fragment delicat però d'una bellesa humil ben caracteritzada.

L'obra finalitza amb la repetició del tema inicial però en una dinàmica més piano, com si

fos interpretada des de la distància i culmina novament amb la repetició del passatge

conformat íntegrament per harmònics. A nivell personal em dono la llibertat de fer ús del

portamento (saltar d'una nota a una altra fent ús d'un gliassando subtil), un recurs molt

romàntic i que li dóna un caràcter ensucrat i alhora picaresc en certs moments.

*A l'annex podeu trobar el programa de mà del meu recital de fi de grau.
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7. Llistat d'obres per a contrabaix

Pere Valls

a) Manuscrits (Alguns d'ells, registrats en el Registre de la propietat intel·lectual 

amb el pseudònim de Pedro Sllaw17
):

1. Gran Introducció i Tarantel.la (1893)

2. Primera Fantasia “Las chifladuras de un Contrabajista o El sueño del Arte“ (1894).

3. L'Espirituosa, Dança americana obligada per a contrabaix i orquestra (ca.1895).

4. Segona Fantasia: “Tema amb Variacions “ (1902)

5. Gran Concierto Obligado per a Contrabaix i orquestra (1906):

                  I. Allegro Moderato.

                  II. Adagio- Barcarola.

                  III. Scherzo finale.

Manuscrit per contrabaix i piano. Instrumentació orquestral original de Meirion Bowen 

(2003).   

 ( Estrena mundial al Palau de la Música Catalana de Barcelona: 15 de gener de 2005.  

Orquestra Simfònica del Vallés. Edmon Colomer (dir). Solista: Cristoph Rahn.

6. Cuatro Juguetes (1912):

I. Soledad. (Capricho andaluz).

II. Minuetto.

III. Aromas del bosque (Capricho gavotta).

IV. El Canto de la vieja (Catalanesca).

7. Sorpresa, capricho para contrabajo y piano (c.1912).

8. Tercera Fantasia: “Homenatge a Bottessini” (1917).

9. Suite andaluza (1918).

I. Serenata

II. Polo Gitano

17 Valls i Pech, Pere (1998): “Una etapa de la història del contrabaix a Catalunya”, Revista Musical 

Catalana, núm 167.
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III. Saeta

IV. Zapateado

10. Romança (c.1924). Estrenada per Pau Casals a Barcelona en transcripció a violoncel.

11. Humoreske, solo de contrabajo. (c. 1930)

b ) Transcripcions manuscrites per a contrabaix i piano:

12. Reverie de Robert Schumann.

13. Petita Romança de Robert Schumann.

14. Cançó del Nord de Robert Schumann.

15. Wiegenliedchen, cançó de bressol de Robert Schumann.

16. Aria de Rinaldo de G. F. Haendel.

17. Opus 30 n° 1 de Felix Mendelsohn.

18. Cançó de Welter (Els Mestres Cantaires) de Richard Wagner.

19. Tarantella de David Popper.

c) Obres editades (Clivis publicacions)

- Suite Andaluza (maig 2003)

- Romança (febrer 2005)

- Gran Introducció i Tarantel.la (febrer 2005)

- Gran concert obligat de contrabaix (setembre 2005). Versió orquestra. Orquestació: 

Meirion Bowen.

- Gran concert obligat de contrabaix (maig 2006). Versió contrabaix i piano.

- Llegenda (setembre 2006)

- 4 Juguetes (Soledad, Minuetto, Aromas del bosque i El canto de la vieja) (novembre 

2006).

- Segona fantasia “Tema amb variacions” (maig 2011)

- Tercera fantasia “Homenatge a Bottesini” (maig 2011)18

18 Pàgina web de Pere Valls [En línia]. Article disponible a: 

<http://www.perevallsduran.cat/index.php/obres>
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d) Enregistraments (àlbums):

1) Virtuoses für contrabass  , 1987, Per Joseph Niederhammer (contrabaix) i Dieter 

Lallinger (piano). 

- Contrabaix i piano.

- Discogràfica: Ambitus

- Obres: Peces de Pere Valls (Suite Andaluza, Introducció i Tarantella), Giovanni

Bottesini i Hans Fryba.

2) Encores  , 1991, Per Ludwig Streicher (contrabaix) i Astrid Spitznagel (piano). 

- Contrabaix i piano.

- Discogràfica: Orfeo International Music

- Obres: Peces de Pere Valls (Zapateando de la Suite Andaluza), Luigi Boccherini,

Enrique Granados, Claude Debussy, Isaac Albeniz, Fritz Kreisler, Alexander Glazunov,

Joaquín Turina, Eduard Toldrà i Ludwig Streicher.

3) Variacions breus  , 1999, Per Cristoph Rahn (contrabaix) i Anna Maria Canudas 

(piano). 

- Contrabaix i piano.

- Discogràfica: Edicions Albert Moraleda

- Obres: Peces de Pere Valls (Suite Andaluza), Giovanni Bottesini, Joan Lamote de

Grignon, Salvador Brotons i Reinhold Glière.

3) El duende: Homenatge a Pere Valls  , 2001, Per Josep Quer (contrabaix) i David 

Malet (piano). Disc monogràfic

- Contrabaix i piano.

- Discogràfica: PICAP

- Obres: Peces de Pere Valls (Suite Andaluza, Fantasia andante amb variacions, Soledad,

Gran Introducció i Tarantella) i Josep Quer.

4) Berlin live concert  , 2003, Michael B. Wolf (contrabaix) i Pascal Devoyon (piano). D

- Contrabaix i piano.

35



El llegat català de Bottesini                                                                                                 Joan Serinyà Gou

- Discogràfica: L&G productions

- Obres: Peces de Pere Valls (Suite Andaluza), Pablo de Sarasate, Niccolò Paganini,

Beethoven.

5) Pedro Valls: music for double bass and piano  , 2011, Leon Bosch (contrabaix) i 

Sung-Suk Kang (piano). Disc monogràfic

- Contrabaix i piano.

- Discogràfica: Meridian Records

- Obres: Gran Introducció i Tarantella, Segona fantasia, Tercera fantasia, Cuatro

juguetes, Suite Andaluza.

6) Sonats?, 2012, Per Cristoph Rahn (contrabaix) i Daniel Espasa (piano)

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Moraleda.

- Obres: Peces de Pere Valls (Concert obligat per a contrabaix, Segona fantasia), Franz

Simandl, Josep Cervera i Giovanni Bottesini.

7) Variacions breus, 2013, Per Cristoph Rahn (contrabaix) i Anna Maria Canudas 

(piano).

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Moraleda.

- Obres: Peces de Pere Valls (Suite andaluza), Giovanni Botessini, Joan Lamote de

Grignon, Ricard Lamote de Grignon i Salvador Brotons.

8) Suite Andaluza, 2014, Per Cristoph Rahn (contrabaix) i Daniel Espasa (piano).

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: No Disponible

- Obres: Suite andaluza de Pere Valls.
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Josep Cervera

a) Manuscrits:

Piano i contrabaix (per ordre d'any de composició)

1. La bruja misteriosa (1905)

2. Chispas eléctricas (1907)

3. La papallona encantada (1907)

4. La tramontana (1909)

5. Fantasía con variaciones (1912)

6. Recuerdo de Londres (1914)

7. Duo de concierto n.1 (violí i contrabaix) (1915)

8. Duo de concierto n.2 (violí i contrabaix) (1915)

9. Estrella (1918)

10. Suspiros (1918)

11. Al pié del altar (1918

12. Valz para concierto (1919)

13. Fantasía para contrabajo (1920)

14. El brujo del contrabajo (1920)

15. Valz obligado de contrabajo (1920)

16. Introducción y Tarantela (1921)

17. Gavota n.1 (1921)

18. Valz para concierto (1922)

19. Minuetto (1922)

20. Sense títol n.12 (1928)

21. Adorando al altísimo (1942)

22. Serenata n.2 (1942)

23. Berceuse (1942)

24. Elegia (1948)

25. Concierto (1949)
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26. Nocturno (1950)

27. Romanza (1950)

28. Reveria (1951)

29. Allegro-Moderato (1951)

30. Larghto (1951)

31. Albada (1951)

32. Duo para dos contrabajos (1953)

33. Sense títol n.4 (Gavote) (1959)

34. Cielo gris (1960)

35. Sense títol n.2 (1962)

Sense data de composició:

36. Andante

37. Capricho

38. Concuerto n.2

39. Concierto Fantasía

40. Concierto n.1

41. Fascinación

42. Gavota n.2

43. Introducción y variaciones sobre el carnaval de Venecia

44. Melodia para contrabajo

45. Movimiento atómico

46. Serenata n.1

47. La Sonámbula

48. Vals de concierto n.1

49. Vals de concierto n.2

50. Variaciones para contrabajo

51. Sense títol n.1

52. Sense títol n.3

53. Sense títol n.5

54. Sense títol n.6
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55. Sense títol n.7

56. Sense títol n.8

57. Sense títol n.9

58. Sense títol n.10

59. Sense títol n.11

60. Sense títol n.13

Altres:

61. Flor Magnética (Contrabaix i orquestra)

62. Somni Fantastich (Contrabaix Solo)19

b) Enregistraments (àlbums):

1) Josep Cervera-Bret, The Catalan Virtu  oso  , 2012, Per Leon Bosch. Disc 

monogràfic.

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Meridian Records.

- Obres: Elegia, Romanza, Nocturno, Reverie, Berceuse, Recuerdo de Londres, Cielo 

Gris, Introducción, Fascinación, El Carnival de Venecia. 

2) El Bruixot del Contrabaix, 1996 per Josep Quer. Monogràfic.

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Autoeditat.

- Obres: «La papallona encantada», «Gavota nº1», « Albada», «El carnaval de Venecia», 

«Tempo de Minuetto», «Vals-concierto para contrabajo».

3) Contrabaix Nostre  , 1993, per Josep Quer. Monogràfic.

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Autoeditat.

19 Llistat extret de l'arxiu familiar dels Cervera, facilitat per Carles Cervera-Rucabado.
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- Obres: Elegia, Romanza, Cielo Gris

4) Sonats?, 2012, Per Cristoph Rahn.

- Contrabaix solo i piano.

- Discogràfica: Moraleda.

- Obres: Peces de Pere Valls, Franz Simandl, Josep Cervera («Elegia») i Giovanni 

Bottesini.

Antoni Torelló

Obres per a contrabaix i piano (no publicades):

1. Fantasia per a contrabaix ‘Leonora’ 

2. Ortruda, americana obligada de contrabaix

3. Fantasia de concert amb variacions per a contrabaix, dedicada a Italo Caimmi. 

4. Fantasia en Re per a contrabaix 

5. Habanera nº1 

6. Habanera nº2 

7. Habanera nº3 

8. Polka Caprice número 1

9. Polka Caprice número 2

10. Fantasia per a contrabaix  ‘Leonora’20

Únic enregistrament on el mateix Antoni Torelló hi consta com a intèrpret:

4) Paul White: Sea Chanty for Harp and Strings  , 1943, Edna Phillips (Arpa), Eugene 

Ormandy (director) i quintet de corda de membres de l'orquestra de Filadèlfia 

(Alexander Hilsberg i sol Ruden, violins: Samuel Roens, viola; Samuel Mayes, 

20 Crisanto Gándara, Xosé (2006): “El legado musical de Antoni Torelló: un contrabajista catalán en 

Filadelfia” [En línia]. Mundoclásico. Disponible a: <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-

imprimir.aspx?xml=f0eee73b-ac62-4f35-a6f5-7630bae384c2&tipo=A>
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violoncello; Antoni Torelló, contrabaix)

- Arpa i quintet de cordes

- Discogràfica: Columbia Records (núm de referència: MX 259)

- Obres: Paul White (Sea Chanty per arpa i cordes)21

21 Welsh, Mary Sue (2013): “One woman in a hundred. Edna Phillips and the Philadelphia Orchestra”. 

Pàg 219.
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8. Conclusions

Arribo a la conclusió d'aquest treball amb la satisfacció d'haver ampliat el meu

coneixement del passat musical del nostre país i haver-ho pogut posar-ho en

coneixement del públic en general. El meu objectiu principal ha sigut aquest i crec que

en part ho he pogut aconseguir. El fet de confeccionar un recital que va lligat

completament amb el treball acaba de donar forma i sentit a la feina que he anat fent al

llarg d'aquest any. Crec que recuperar part d'aquest llegat poc conegut pot ajudar a

emplenar el calaix de repertori contrabaixístic i qui si sap si en un futur formarà part del

programa d'estudis català de manera més extensa. 

El fet de confeccionar una llista d'obres i d'enregistraments dels autors crec que pot

ajudar a trobar tot aquest material a qui li interessi, ja que actualment considero que tota

aquesta informació resta dispersa.

Com ja heu pogut comprovar Josep Cervera és l'autor que disposa de més composicions,

tot i que encara estan en format manuscrit i no han sigut publicades; en canvi, les

composicions de Pere Valls han sigut publicades en bona part per l'editorial Clivis.  Tant

de bo en un futur proper tot aquest volum de treballs de Cervera resti disponible

mitjançant alguna editorial. Antoni Torelló, dels tres, és qui té menys composicions; a

títol personal no he pogut accedir a més obres que l'havanera, però penso que segur que

són obres que poden tenir un interès dins del món contrabaixístic.

Les tres obres que he escollit per tocar aparentment semblen obres senzilles però

realment no és així, ja que si no es toquen amb gust i certa gràcia el resultat pot ser molt

insípid. Probablement la que més m'agrada de les tres és Albada, ja que tot i ser la més

senzilla aparentment, té un toc modernista i picaresc que em dóna molt de joc a l'hora

d'interpretar.

Com ja he explicat a la introducció d'aquest treball, en un principi la meva cerca s'havia

d'encarar únicament sobre la figura de Josep Cervera, però vaig decidir cambiar la línia

del treball ja que vaig rebre una extensa tesi sobre aquest autor, per part de James Testi.

Tot i això penso que ha sigut enriquidor i gratificant ampliar el meu coneixement sobre

el passat del contrabaix clàssic i acadèmic.

Al meu avantprojecte vaig redactar una llista d'objectius per la meva primera proposta de
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treball; fent un repàs a aquests podria dir que en primer lloc he pogut redactar una

biografia complerta de cada un dels autors. En segon lloc he pogut contextualitzar el

panorama contrabaixístic que van viure els autors. En tercer lloc he pogut accedir als

manuscrits i obres dels autors, tocant-les al meu recital final. En quart lloc he pogut fer

una llista exhaustiva de les obres dels autors. Una de les coses que no he pogut realitzar

és reunir un conjunt de músics de cobla per tocar una peça de lluïment contrabaixistic o

obligada, ja que al contrari del que em pensava, cap dels autors disposa d'aquest tipus

d'obra.

Desitjo que aquest treball us hagi pogut ajudar o interessar!

Joan Serinyà Gou
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