
Recorreguts alternatius: Que ni pintat 

"Que un pintor fes aparèixer, justament, un instrument, o un conjunt d’instruments o de 

músics, era la millor manera d’insinuar quin podia ser el “fil musical” d’aquella escena 

concreta, d’aquella època i, a més a més, és de les poques maneres que tenim, la iconogràfica 

–o que algú n’hagi parlat en escrits– d’arribar al món musical abans de l’enregistrament 

sonor." 

Aquí trobareu un recorregut cronològic que combina obres del MNAC amb instruments del 

Museu de la Música de Barcelona, amb textos del musicòleg i especialista en iconografia, Jordi 

Ballester. 

 

 

Diu en #JordiBallester d’aquest #tàndem #quenipintat 

Pintures murals amb la representació de la #conquesta 
de #Mallorca pel rei Jaume I el 1229.  

Les trompetes rectes -conegudes també com anafils - 

s’utilitzaven a l’Edat Mitjana com a instruments militars 
i heràldics: el so de les trompetes anunciava la 

presència del rei o dels nobles, també cridava la 

població per comunicar-los decrets i notícies i, en 

temps de guerra, transmetia les ordres dels senyors als 
soldats.  

És per això que les trompetes, amb el seu so punyent i 

penetrant, simbolitzaven la veu dels poderosos. Durant 

les batalles, com la que veiem en la conquesta de 
Mallorca, aquest so no només exaltava les tropes 

pròpies i les animava a lluitar, sinó que pretenia 

atemorir els enemics. 

 
Quina música us suggereix aquest tàndem? 

 

Pintures murals de la conquesta de Mallorca, 1285-
1290 (071447-CJT) 

+ 

Anafil (reproducció), L. Balenyà, ca. 1950 (MDMB 1292) 

 

 

 

Si som a divendres és #quenipintat! 
Diu en Jordi Ballester: 

Un dels instruments de corda amb arc més representats 

en les arts plàstiques del sud d’Europa fins el s. XV, és el 

rabab. És un instrument procedent del nord d’Àfrica 
que encara avui trobem al Magrib. 

Tot i que a casa nostra rebia diferents noms derivats de 

la mateixa arrel àrab (rabeu, rabena, rabec), és  ben clar 

que la majoria de pintures de l’època del gòtic, com en 
la de Mare de Déu de la Llet de Ramon de Mur, el 

representen amb les seves característiques magribines: 

fixeu-vos per exemple en la seva forma de pera 

allargada, en la particular tapa harmònica (que no era 
pas de fusta sinó de pergamí), o en la manera de tocar 

(en posició descendent). 

És clar que Ramon de Mur ens presenta un entorn 
celestial imaginari, ple d’àngels que toquen els seus 

instruments mentre volen entorn la Mare de Déu. Però 

també és ben cert que el repertori d’instruments i el 

detall amb que estan representats ens evoca la música 
de finals de l’Edat Mitjana.  
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Quina música us suggereix? 
 

 

 
Divendres #quenipintat! Diu en Jordi Ballester: 

A l’Edat Mitjana s’anomenaven instruments baixos 

aquells que tenien menor potència #sonora -

principalment els de corda–. Entre aquests instruments 
hi trobem el #saltiri. El seu nom procedeix del llibre dels 

Salms de la #Bíblia: diu una tradició llegendària que el 

rei David –suposadament l’autor dels Salms– 

s’acompanyava d’aquest instrument (o d’algun altre 
instrument de corda) per a interpretar els Salms. És 

potser per això que la #iconografia #medieval ens el 

mostra sovint en mans del propi rei #David o en mans 
d’àngels, com en aquesta pintura de #PereSerra, 

simbolitzant la música celestial i l’harmonia divina.  

Els saltiris estaven constituïts per una caixa de fusta 

amb una sèrie de cordes esteses en paral·lel a la tapa 
harmònica. La seva forma, però, podia ser molt diversa. 

Solia tenir la caixa en forma de polígon quadrilàter o 

d’hexàgon irregular. El tipus més habitual de saltiri als 

segles XIV i XV és el que veiem en aquesta pintura: 
ample de dalt i estret de baix, amb dos costats 

clarament corbats.  

Fixem-nos que el saltiri es tocava  col·locat pla contra el 

pit del #músic (subjecte amb una corretja que li passava 
per darrere el coll), i les cordes se solien fer sonar 

puntejant-les amb plectres – plomes d’au– (agafats un a 

cada mà).  
 

Mare de Déu dels Àngels. Pere Serra, ca. 1385 (003950-

000) 

+ 
Saltiri (reproducció), 1983, Nelly van Ree (MDMB 1530) 

 

 

 

Torna a ser divendres? #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

A principis del segle XV la devoció popular per la Mare 
de Déu (iniciada als segle XII-XIII) arriba a un punt 

culminant. Giovanni da Fiesole, en la seva taula la Mare 

de Déu de la Humilitat, ens mostra un dels tipus de 

representació de la Verge més estesos fins aquest 
moment: una dona humil (no pas coronada com una 

reina) asseguda simplement damunt d’un coixí (no pas 

en un tron reial). Al seu voltant hi veiem una petita cort 

de cinc àngels: tres sostenen una cortina daurada que 
fa de fons, i els altres dos –a primer terme– toquen un 

orgue i un petit instrument tipus llaüt –possiblement el 

que a l’època es coneixia com a guiterna o guitarra 
(medieval)– que simbolitzen l’harmonia celestial.  

Al Museu no conservem cap cordòfon com aquest, però 

és interessant comparar la guitarra medieval amb la 

família dels cistres renaixentistes, ja que tenen una 
silueta molt semblant, tot i que es van desenvolupar 

gairebé cent anys més tard! Malgrat les aparences, 

però, les diferències entre els dos instruments són 

moltes. Si ens hi fixem bé, podem veure per exemple 
que la caixa del cistre té el fons pla –amb riscles 

laterals– mentre que la guitarra medieval és bombada –

com els llaüts–; o que el mànec de la guitarra forma una 

sola peça amb la caixa, mentre que en el cistre el 
mànec és una peça independent ajustada a la caixa (i 
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porta un batedor al damunt). El tàndem el fan la “Mare 
de Déu de la Humilitat”, de Giovanni da Fiesole, 1433 -

1435 (212817-000) del @museunacional + 

Cistre, s. XVI (MDMB 331). 
 

 

 

Això torna a ser un divendres #quenipintat! 
Diu en Jordi Ballester, d’aquest quadre del 

@museunacional (Mare de Deu, Jaume Huguet, c. 

1450) i d’aquesta flauta del @museumusicabcn (MDMB 

1072): La pintura amb la Mare de Déu de Jaume Huguet 
ens presenta una escena religiosa contextualitzada en 

un entorn celestial, però clarament inspirada en la 

pompa cortesana medieval: la Verge, asseguda en un 
tron imponent, és envoltada per àngels ricament vestits 

que fan ofrenes, canten (llegint d’una partitura en la 

que es distingeix ben clarament la notació musical 

pròpia de l’època) o bé toquen la flauta.  
 

Tot i que sovint associem la flauta a l’entorn pastoral, la 

veritat és que als segles XIV i XV era un instrument molt 

apreciat a la cort, i així ens ho confirmen tant les 
pintures com els textos literaris i cortesans. 

 

Certament sembla que la construcció de les flautes en 

aquells temps era una mica més senzilla que la de les 
flautes dolces actuals: observem en la pintura d’Huguet 

com, per exemple, el xiulet i el tub eren fets d’una sola 

peça. La flauta de bec del Museu de la Música, de clara 
factura popular, ens evoca aquesta simplicitat. 

 

 

 
Un altre divendres #quenipintat! 

Diu Jordi Ballester: 

La cornamusa –que avui anomenem sac de gemecs– era 
un instrument molt popular a finals de l’Edat Mitjana a 

casa nostra. La iconografia ens el mostra tant en mans 

de músics cortesans que acompanyen festes i danses de 

la cort, com en mans de pastors que evoquen un 
ambient humil i rural. Aquest és el cas de l’obra de Pere 

Garcia de Benavarri, en la que l’artista va representar 

amb força cura l’instrument, de tal manera que ens 

permet identificar els seus principals components: el 
grall (tub melòdic), el bufador, el sac (o bot) i un tub 

bordó. 

 

Retaule de la Mare de Déu. Nativitat. Taller de Pere 
Garcia de Benavarri, ca. 1475 del @museunacional + 

Cornamusa, MDMB 1685, reproducció de Xavier Orriols, 

2006 
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Divendres? ... #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Una vegada més, el tema de la pintura que us 
presentem aquesta setmana és el de La Mare de Déu 

entronitzada amb el Nen a la falda i envoltada d’àngels. 

Sens dubte és un dels temes de la tradició pictòrica 

Occidental en el que més habitualment hi trobem 
representats instruments musicals. Com ja hem dit més 

d’una vegada, els instruments representats en mans 

d’àngels músics evoquen la música celestial i, per  

extensió, l’harmonia divina. Són, per tant, la 
representació simbòlica d’una idea metafísica. Potser és 

per això que moltes vegades els artistes no sembla que 

es preocupin de ser massa fidels a la realitat musical de 

la seva època. Un cas interessant de manca de realisme 
el tenim, per exemple, en el llaüt que toca l’àngel situat 

a l’angle inferior dret de la pintura. Malgrat la tendència 

naturalista que sol tenir l’art del segle XVI, veiem que 
l’artista mostrà ben poc interès en representar amb 

cura les cordes (a diferència del que succeeix amb la 

viola d’arc que hi ha al seu costat). La pròpia forma del 

llaüt, amb una caixa de ressonància excessivament 
arrodonida pel què seria normal a l’època, sembla 

evidenciar la manca de realisme, que vosaltres 

mateixos podeu comprovar si compareu l’instrument 

amb el llaüt del segle XVI construït per Marx 
Unverdorben que es conserva al Museu de la Música.  

 

La parella la fan “Mare de Déu”, de Francesc d’Osona 

(1500-1505), del @museunacional i llaüt, MDMB 408, 
Marx Unverdorben, S. XVI. 

 

 

 

Si som a divendres... va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Durant el segle XV la devoció per la Mare de Déu arriba 
a un dels seus punts àlgids. La Verge no és ja adorada i 

admirada només com una dona humil, sinó que cada 

vegada se la representa més com una “reina”: asseguda 

en un tron i amb una corona reial al cap (segons la 
llegenda àuria va ser coronada per Déu després 

d’ascendir al cel). Aquest és el tipus iconogràfic que 

escull el Mestre d’Estopanyà a mitjans del segle XV per 
representar la seva Mare de Déu de la Llet (on veiem la 

Verge vestida de reina i alletant el seu fill). 

Com és habitual en moltes representacions marianes, la 

imatge de la Verge és acompanyada d’àngels músics 
que evoquen l’harmonia celestial –ja que és al cel on se 

situa aquesta escena idealitzada i intemporal–. En 

aquesta pintura els àngels toquen dos instruments molt 

propis de la tradició musical (i pictòrica) medieval: el 
llaüt i l’arpa. 

Fixem-nos especialment en l’arpa, que podem 

comparar amb la reproducció d’arpa medieval feta per 
Ignacio Fleta al segle XX, que hi ha al Museu de la 

Música. Entre molts altres detalls, és ben clar que, a 

diferència de les arpes modernes, l’arpa medieval era 

un instrument relativament petit (que no es recolzava 
pas a terra sinó a la falda del músic), amb la columna 

clarament corba (i no pas recta) i amb petits forats 

circulars de ressonància situats sobre la tapa harmònica 

(i no pas a la part posterior de la caixa -com passa en les 
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arpes actuals-). El tàndem el fan la “Mare de Déu de la 
Llet”, cap a 1450 del @museunacional  

i una arpa (reproducció), Ignacio Fleta, 1947 (MDMB 

1276) 
 

 

 

I avui, divendres,#quenipintat! 
Diu en Jordi Ballester: 

L’escena representa el camí de Jesucrist, carregat amb 

la creu, cap al turó del Gòlgota, per ser crucificat. 

L’acció es desenvolupa amb gran teatralitat, que es 
tradueix en els gestos i les actituds dels personatges. El 

color hi té un rol important perquè, tant les tonalitats 

com l’ús contrastant de clars i obscurs, contribueix a 
crear els efectes de tensió tràgica que busca el pintor. 

La tela reprodueix el mateix tema que Tiepolo ja havia 

pintat per a l’església de Sant’Alvise, a Venècia.  

A la part superior dreta hi veiem un home que toca una 
trompeta. Tradicionalment aquest instrument estava 

associat als heralds que cridaven la població per 

anunciar esdeveniments rellevants, que és justament el 

què fa aquí. 
L’aparença d’aquesta trompeta ens recorda el facsímil 

d’una trompeta bastarda que podem veure al Museu de 

la Música. És una trompeta inspirada en els instruments 

de finals de l’Edat Mitjana i construïda per L. Balanyà 
cap el 1950. 

El tàndem el fan “Crist camí del Gòlgota” de 

Giambattista Tiepolo del @museunacional i una 
trompeta facsímil de L. Balenyà (ca. 1950), MDMB 1291 

 

 

 
Divendres... #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Les escenes de dansa representades en l’art sovint 
estan vinculades a representacions d’instruments 

musicals: és una manera d’associar visualment el ball 

amb el so musical. El quadre d’“El Minuet”, de Tiépolo, 

n’és un magnífic exemple. L’escena mostra un ball de 
Carnaval a la Venècia del segle XVIII; però no és un ball 

qualsevol, ja que el títol descriu l’acció i evoca una 

dansa concreta: el minuet. Acompanyant la dansa, dalt 

d’un balcó, hi veiem un trio format per flauta, violí i 
contrabaix. De fet, el suposat violí té una caixa força 

gran (si la comparem amb el mànec del contrabaix), de 

manera que perfectament es podria confondre amb 

una viola. En qualsevol cas, hi ha molts detalls -tant 
organològics com tècnics- que criden l’atenció i 

evoquen la música del segle XVIII (com la manera 

típicament barroca d’agafar l’arquet: gairebé a la meitat 
de la vara). Us proposem que compareu el violí pintat 

per Tiepolo a “El Minuet”, del @museunacional, amb el 

violí construït per Nicolas Duclos el 1752, que es 

conserva al Museu de la Música. 
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I si som a divendres... va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

El dibuix que us presentem avui ens acosta a la vida 
musical barcelonina de finals del segle XVIII. És obra 

d’Antoni Casanovas, en el dibuix s’hi poden llegir dos 

pseudònims: "Maria de las Angustias" i “Anastasio 

Galan”, que han provocat força controvèrsies sobre 
l’autoria entre els historiadors de l’art. Sigui com sigui, 

en el dibuix hi veiem una escena de “concert” que ens 

remet a una activitat quotidiana de la societat del segle 

XVIII, tal com testimonia -per exemple- el diari personal 
del baró de Maldà (el “Calaix de Sastre”) quan parla de 

les vetllades musicals en les cases nobiliàries i burgeses 

de la Barcelona de l’època. En el concert s’hi distingeix 

perfectament la participació de dos violins, violoncel, 
trompa natural, flauta travessera, clavicèmbal i, 

almenys, dues persones amb partitures que estan en 

acció de cantar, un conjunt que segurament deuria 
estar força de moda aquells anys. Tot i que en el dibuix 

hi ha molts detalls que ens suggereixen la manera de 

tocar de l’època (com les posicions d’algunes de les 

mans dels músics), hi ha altres elements del tot 
sorprenents –i del tot erronis- que ens recorden que, 

finalment, estem davant d’un dibuix i no pas d’una 

fotografia: us n’heu adonat, per exemple, que el 

clavicèmbal té la caixa invertida (té la cua més llarga on 
hi hauria d’haver les cordes agudes i més curta al lloc de 

les cordes greus)? L'Acadèmia de teatre a la Quaresma. 

Concert de veus i instruments, Antoni Casanovas 

Torrent, ca. 1760 (027152-D) del @museunacional + 
Violí, Fernández, 1764 (MDMB 125) 

 

 

 

I per fi divendres... #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Aquesta pintura de Francesc Pla de finals del segle XVIII 
ens presenta una curiosa escena d’inspiració 

evangèlica: Sant Josep treballant de fuster, el nen Jesús 

ajudant-lo (auxiliat per un àngel) i la Mare de Déu a 

segon terme, tots ells envoltats d’àngels. Dos d’aquests 
àngels són músics: una manera habitual de representar 

l’harmonia celestial en l’art (que l’artista trasllada i 

equipara aquí a l’harmonia familiar del taller de Sant 
Josep). Particularment interessants són els instruments 

que toquen els àngels, ambdós ben característics del 

segle XVIII: una flauta travessera i un baix de viola de 

gamba. 
Tot i que les primeres violes de gamba les trobem a 

mitjans del segle XV, aquesta  família d’instruments 

d’arc va gaudir de molta estima a Europa fins a finals 

del segle XVIII. Justament aquesta és l’època de la 
pintura de Pla, en la pintura es poden reconèixer 

perfectament els trets bàsics de les violes, especialment 

les espatlles caigudes i les escotadures pronunciades, 
que podem comparar i reconèixer en la viola Barak 

Norman del Museu de la Música. 

 

El tàndem el fan “La casa de Natzaret”, Francesc Pla 
(1780) del @museunacional i la viola de gamba, MDMB 

413, Barak Norman, 1714 
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Si som a divendres va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Els misteris exòtics dels harems orientals són una de les 
temàtiques predilectes de la pintura romàntica. Els 

artistes recreen l’ambient idíl·lic i secret dels harems 

incorporant objectes molt diversos que evoquen la vida 

i els sons de l’Orient.  
El baglama o saz, un llaüt de caixa piriforme i mànec 

llarg i estret que trobem a Turquia, al pròxim Orient i 

fins i tot als Balcans, és l’objecte sonor escollit per 

Marià Fortuny per acompanyar la seva odalisca. Molt 
probablement, la mera visió del instrument suggeria a 

molts espectadors – i encara suggereix – un paisatge 

sonor que imaginàriament ens transporta al context de 

les mil i una nits. 
 

El tàndem el formen L’odalisca, de Marià Fortuny 

(1861) del @museunacional i un baglama, MDMB 1383, 
primera meitat segle XX 

 

 

 
Si som a divendres... va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Un dels temes recurrents de Simó Gómez són els 

retrats. Segons els historiadors de l’art, són obres 
d’inspiració velazquiana, amb fons foscos i punts de 

llum es centren en els rostres i en els vestits, o bé en 

aspectes molt concrets del cos o en objectes 
significatius del quadre. En el cas que ens ocupa, el 

guitarrista és el centre d’atenció, mentre que la guitarra 

queda relegada a un segon terme, amagada per l’ombra 

i la foscor. No obstant, l’artista va representar amb 
força precisió el claviller de pal, típic de les guitarres 

fins la dècada de 1850. És per això que us animem a 

comparar la guitarra del quadre amb la de Pedro Pa gés 

que es conserva al Museu de la Música. En aquesta 
ocasió segur que l’instrument del Museu us ajudarà a 

completar mentalment tot allò de la guitarra romàntica 

que en el quadre s’intueix ... però que realment no es 

veu.  
El tàndem el fan “El guitarrista”, de Simó Gómez (1877) 

del @museunacional i una guitarra, Pedro Pagés, S. XIX 

 

 

 

Avui tenim un tàndem primaveral al #quenipintat! 

Diu el Museu de la Música: 
El pandero, instrument de membrana que pot ser tocat 

tant percudint-lo amb la mà o els dits com sacsejant-lo 

per fer sonar els sonalls laterals, ja era considerat un 
instrument femení a l'Antic Egipte, associat a cultes 

lunars i rituals de fertilitat. A Grècia, on l'anomenaven 

"tympanon", era un dels atributs de les bacants i es 

tocava durant les bacanals. En aquest tàndem tenim 
una espècie de capicua: un quadre amb un bodegó de 

flors on, a més a més, hi apareixen un pandero i una 

flauta de pan, i un pandero del museu (de mides molt 

grans, amb un diàmetre de 60 cm) que té una garlanda 
de flors i, al mig, una dona tocant una pandereta. El 

mànec que veiem serveix per a moure’l i fer sonar unes 

campanetes que es troben a l’interior.  

 
Gran gerro amb flors. Josep Mirabent (1831-1899) del 
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@museunacional + 
Pandero, MDMB 569, 1875-1925 

 

 

 

I per fi divendres... va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Una setmana més veiem com la iconografia té la virtut 
d’evocar situacions musicals, tot suggerint repertoris 

musicals concrets i, en conseqüència, les sonoritats que 

li són pròpies. Aquesta vegada el quadre representa 

una festa basca en la que hi veiem quatre dones ballant 
–observades per diversos espectadors– i dos homes 

que les acompanyen tocant un d’ells un tambor (atabal) 

i l’altre un txistu i un tamborí. El txistu sol ser un 
instrument que acompanya danses, tant a les romeries 

com en actes cívics i municipals. El fet que es toqui amb 

una sola mà permet que, a l’altra, el músic dugui un 

tamborí amb el que marca el ritme. Aquesta parella de 
txistu i tamborí es la que es coneix com “flutet-

tambourin”. Les melodies tradicionalment associades a 

aquests instruments es poden agrupar en tres tipus: el 

Zezen soinua, per a festes taurines; l’Alkate soinua, per 
a acompanyar la Corporació municipal o autoritats; i el 

Kontrapas y Zortziko, per a acompanyar danses. És 

aquest darrer tipus de música el que, sens dubte, volia 

evocar Darío de Regoyos en el seu quadre. 
La parella d’avui la formen el quadre “Festa basca. Ball 

a El Antiguo, Sant Sebastià”, de Darío de Regoyos 

(1890) del @museunacional i un tamborí, MDMB 114, 
1875-1900 

 

 

 
Som a divendres i va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Rusiñol presenta una escena romàntica amb una 
pianista que sedueix amb una “romança” l’ànima de qui 

l’escolta (el pianista Erik Satie). El piano en el saló 

burgès simbolitza l’ideal de la música, la primera de les 

arts en el context del romanticisme i del post-
romanticisme. En aquella època, tothom que podia 

tenia un piano a casa, i era habitual que les filles de 

bona família rebessin lliçons de música com a part de la 

seva educació. 
Al Museu de la Música hi trobem un piano que ens 

recorda molt al que va pintar Rusiñol: és un dels milers 

de pianos construïts per l’empresa cata lana Chassaigne 

& Fréres, que des de finals del segle XIX i durant la 
primera meitat del segle XX es va imposar en el mercat 

barceloní, català i bona part de l’espanyol. En aquest 

piano de c.1900 hi podem veure els característics 
canelobres –que també pinta Rusiñol– que il·luminaven 

el faristol i permetien al pianista llegir la partitura. 

 

Una romança, Santiago Rusiñol (1894), del 
@museunacional + 

Piano, MDMB 609, Chassaigne Fréres, ca. 1900 
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Som a divendres? Va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 

Ricard Canals, pintor format a l’Escola de la Llotja i 
membre del grup d’artistes conegut com la Colla del 

Safrà, retrata en aquesta escena -d’estil clarament 

modernista- l’interior d’un music-hall parisenc de 

principis del segle XX. Dalt de l’escenari veiem un grup 
de ballarines, potser de cancan, que ballen 

acompanyades per la música de l’orquestra situada al 

fossat que es troba just al davant de l’escenari. 

L’obra vol captar l’ambient d’aquest tipus de locals, i ho 
fa utilitzant traços no del tot precisos: les formes 

tendeixen a ser esvaïdes i poc definides, gairebé 

esbossades. Tanmateix, entre els músics de l’orquestra 

s’hi reconeix clarament el director (situat a la dreta de 
l’escena) i, sobretot, el contrabaixista (a l’esquerra).  

Tot i que en la pintura no es pot apreciar cap detall del 

contrabaix, us proposem la seva comparació amb un 
dels contrabaixos del Museu de la Música que, si fa no 

fa, correspon a aquest període i que us pot donar una 

idea prou clara de com era aquest instrument que es 

tocava en els music-halls de fa cent anys. 
 

Cafè concert, Ricard Canals (1903) del @museunacional 

+ 

Contrabaix, MDMB 11214, S. XX 
 

 

 
Divendres Sant i tenim un nou #quenipintat. Diu en 

Jordi Ballester: 

El tàndem que us presentem avui ens ve com anell al 

dit: es tracta d’un quadre de Darío de Regoyos, del 
1903, amb la “Matinada de Divendres Sant a Orduña”. 

A l’obra hi podem veure una processó sortint de 

l’església, precedida per quatre encaputxats que 

toquen llargues trompetes rectes. Aquest tipus 
d’instruments, que encara avui dia s’utilitzen en moltes 

processons de ciutats espanyoles, deriven de les tubes 

romanes: són instruments de tub llarg i cilíndric que 

acaben en un pavelló (o campana) en forma d’embut de 
conicitat pronunciada. D’aeròfons d’aquesta mena en 

trobem a moltes cultures del món. Unes trompetes 

molt semblants són, per exemple, els nafirs o anafils del 
nord d’Àfrica, com el que tenim al Museu de la Música 

(MDMB 1452). Es tracta d’un instrument que també té 

el tub llarg i estret, cilíndric al començament però cònic 

en el seu tram final, que culmina en un pavelló no tant 
obert com el de les trompetes que ens pinta Darío de 

Regoyos. 

 

Matinada de Divendres Sant a Orduña. Darío de 
Regoyos, 1903, del @museunacional + 

Anafil, Egipte, ca. 1993 
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Si som a divendres... va #quenipintat! 
Diu en Jordi Ballester: 

Un instrument força curiós però gairebé oblidat avui és 

el buccén: un trombó amb la campana en forma de cap 

de drac. Durant el segle XIX (i primeres dècades del 
segle XX), aquest instrument causava impacte no 

només pel seu aspecte visual, sinó també pel seu so 

delicat en els aguts i potent en els greus, a mig camí 

entre el trombó i la trompa. 
El dibuix que veiem en el Papitu té, indubtablement, un 

sentit satíric – propi de la revista –: el buccén és 

representat com si fos una mascota que el propietari o 
propietària ha deixat lligat a un arbre! 

El tàndem d’avui el fan “Papitu”, de Francesc Labarta 

(1911) del @museunacional + buccén, MDMB 534, 

1800-1860, Catalunya 

 

 

Som a divendres i va #quenipintat! 

Diu en Jordi Ballester: 
Més enllà de la seva relació amb la música clàssica, la 

guitarra espanyola està associada a la música popular, 

al #flamenc i, particularment també, a la música de la 

comunitat gitana.  
L’art romàntic i postromàntic acostuma a relacionar les 

escenes de comunitats de gitanos fent música amb 

ambients festius, moltes vegades amb un cert regust 

exòtic i sovint amb un aire melancòlic.  
La #poesia “La guitarra” del #Poema de la siguiriya 

#gitana, de Federico García #Lorca, expressa amb 

precisió i delicadesa aquests ambient i els sentiments 
relacionats amb la guitarra:  

Empieza el llanto  

de la guitarra.  

Se rompen las copas  
de la madrugada.  

Empieza el llanto  

de la guitarra.  

Es inútil callarla.  
Es imposible  

callarla.  

Llora monótona  

como llora el agua,  
como llora el viento  

sobre la nevada.  

Es imposible  
callarla.  

Llora por cosas  

lejanas. (...) 

Gitanos, Josep Benlliure Gil, 1880-1890 (011279-000) 
del @museunacional + 

Guitarra, Jaume Ribot, 1888-1920 (MDMB 1459) 
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Sí, divendres #quenipintat! Diu en Jordi Ballester: 

Durant el segles XIX i XX, el piano esdevé un instrument 

extremadament popular a les llars de la burgesia. Les 
seves possibilitats musicals permeten interpretar, sense 

sortir de casa, no només l’ampli repertori pròpiament 

pianístic, sinó també tot tipus d’arranjaments de 

composicions (simfonies, òperes, música lleugera ...). És 
per això que es desenvolupa la construcció i la 

comercialització dels pianos verticals (o de paret), més 

fàcils d’encabir a les cases que no pas els pianos de cua.  

Però més enllà de la música, el piano va esdevenir, al 
llarg del segle XIX, un símbol del poder adquisitiu de les 

famílies burgeses. Unes famílies que tenien el piano 

com un moble a les seves sales d’estar per mostrar el 

seu prestigi social.  
Fixem-nos com en la pintura de Pere Torné el piano 

està a punt de ser tocat (amb la tapa oberta i la 

partitura al faristol) però, al mateix temps, funciona 
com un excel·lent expositor de fotografies, gerros i 

altres objectes decoratius! 

 

Interior, Pere Torné Esquius (ca. 1910-1920) del 
@museunacional + 

Piano, Schiedmayer & Soehne, 1900-1910 (MDMB 

12300) del @museumusicabcn 

 

 

És un divendres #quenipintat!  

En aquest cas parlem d’una escultura i no d’una 
pintura. L’obra és de Pau Gargallo, i representa al seu 

amic violinista Francesc Costa. Dona més importància al 

gest de l’intèrpret que al violí en sí, que no està del tot 

acabat o no mostra, per exemple, detalls com el 
claviller. El violí del Museu és d'Étienne Maire Clarà, 

lutier català molt rellevant. Amb aquest instrument, 

Joan Manén, un dels millors violinistes catalans de tota 
la història, va fer les seves gires internacionals, entre 

1904 i 1919. Quina música us suggereix? 

 

El violinista, Pau Gargallo (1920) del @museunacional + 
Violí, MDMB 851, Étienne Maire Clarà, 1895-1902 
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Divendres #quenipintat amb un quadre de Rieth del 

@museunacional i una trompa del @museumusicabcn! 

Diu en Jordi Ballester: Aquesta pintura de l’artista 
bavarès Paul Rieth ens mostra una peculiar escena de 

música de cambra. L’obra, que va ser presentada a la 

VIª Exposició Internacional d’Art de Barcelona el 1911, 

està clarament influïda pels ideals romàntics. 
En del context d’una aparent escena familiar (que 

inclou la mare o la dida alletant un nadó), Rieth ens 

presenta un trio musical format per la trompa, el 

violoncel i el piano (de taula). És clar que el pintor volia 
transmetre un significat simbòlic, que podem fer 

extensiu al títol del quadre (Largo) i que obre la porta a 

moltes especulacions. 

No obstant, els instruments es reconeixen 
perfectament: us proposem que us fixeu en la trompa, 

en la que s’aprecien les vàlvules (mecanisme 

desenvolupat al llarg del s. XIX que transformà 
completament les antigues trompes “naturals”  i que, 

per primera vegada, permetia a la trompa tocar una 

escala cromàtica completa). 

Largo, Paul Rieth, 1911 (038282-000) + 
Trompa, Bohlands & Fuchs, 1870-1945 (MDMB 245) 

 

 

 
Som a divendres i va #quenipintat! 

 

Diu en Jordi Ballester: 
Les ombres xineses són efectes òptics teatralitzats que 

es poden fer o bé amb les mans o bé amb titelles, 

col·locant-les entre una font de llum i una pantalla o 

paret. Tenen una arrel molt antiga i tenen tradició a 
llocs tan diversos com Xina, Indonèsia, Índia, Turquia i 

diversos països d'Europa... Les ombres van ser 

introduïdes a Catalunya cap al segle XIX, que és quan es 

van posar de moda les ombres de “sala i alcova” que es 
donaven als salons de la burges ia, de famílies com 

Bernat de las Casas, els Caponata o els Tusquets. Va ser 

la cervesaria Els Quatre Gats qui impulsà aquest tipus 

d’espectacle, amb música en directe (dels mateixos 
Granados, Albéniz o Millet!) sense massa èxit. Aquí 

tenim un exemple de titella d’ombres d’un home amb 

un violoncel. La silueta de l’instrument permet a 
l’espectador identificar-lo perfectament, tant per la 

seva mida -en relació a l’home- com per la pica (la 

vareta cilíndrica que té la funció de recolzar el cello a 

terra) que es pot veure a l’extrem inferior de la caixa. 
No obstant, el fet de tractar-se d’una ombra xinesa fa 

que no sigui visible cap altre detall. 

 

Ombres xineses, Ramon Casas, 1897-1898 (251687-000) 
del @museunacional + 

Violoncel, Étienne Maire Clarà, 1907 (MDMB 963) del 

@museumusicabcn 
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Som a divendres i toca tàndem #quenipintat! 

Diu el Museu de la Música: 

La #fotografia antropològica o etnològica ens permet 
situar i #documentar les persones i les activitats dins el 

seu context social i cultural. La #càmera fotogràfica va 

ser companya de viatge inexcusable dels viatges de 

descoberta de les primeres dècades del segle XX. En 
aquesta imatge, l’instrument ens dona diverses pistes: 

es tracta d’un #guinbri de tres cordes, i ens pot situar 

perfectament al #Marroc, formant part de les 

confraries #Gnawa, que utilitzen aquest instrument en 
els cants, danses i rituals per arribar a l’estat de trànsit. 

És molt suggerent la barreja dels sons de les cordes 

amb el #sonall que porta al final del mànec. Així, al títol, 

hauríem de canviar 'guitarra' per 'guinbri'.  
 

El moro de la #guitarra, #ClaudiCarbonell, 1920 

(209374-000) 
+ 

Guinbri, ca. 1920 (MDMB 186) 
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