
 

 

 
 
 

Una proposta de Concert  
del grup de  

música barroca de cambra  
Concertare:  

 
 

 

 



Presentació del concert  
Una de les característiques del nostre espectacle és que toquem amb instruments de l’època en 
la qual es va escriure cada una de les músiques (de fet, no són instruments de l’època sinó 
còpies però que sonen igual que els originals). I com que pensem que això li dóna molt interès 
i varietat, durant el concert expliquem una mica les característiques dels nostres instruments.  

El fil argumental és més o menys el següent:  

Sylvestro di Ganassi dal Fontego, que va néixer el 1492 a prop de Venècia i va treballar 
d’instrumentista en aquesta cort, va publicar el 1535 un llibre anomenat Fontegara que 
descriu amb molt més detall que qualsevol font de l’època les flautes de bec que s’utilitzaven 
aleshores.  

 
Portada del llibre “Fontegara” on es pot veure un gravat amb les flautes “Ganassi”  

De resultes, la denominació “flauta Ganassi” ha arribat a ser sinònim de flauta renaixentista. 
Aquest instrument era adequat sobretot per a tocar en consort, ja que la seva manufactura en 
una sola peça i la seva perforació ample i quasi cilíndrica afavoria els sons fonamentals, 
l’extensió era més reduïda que en la flauta posterior i els harmònics aguts eren més punxants. 

Aquest disseny es va mantenir amb pocs canvis fins a finals del segle XVII, i durant tot aquest 
temps es va continuar publicant música específica per a consort de flautes (normalment a 4 
veus). Però estaríem equivocats si penséssim que aquesta era la única música que es tocava 
amb flauta, perquè el barroc musical porta el gust per la música solista o a duo, i a principis del 
segle XVII es comença a publicar música d’aquest estil que es pot tocar amb diferents 
instruments melòdics que no s’especifiquen a la partitura,  amb acompanyament d’un baix.   

Comprovem-ho mirant les obres de la primera part del concert (per exemple, sonata per a 2 
sopranos).  

A partir de mitjans del XVII l’instrument de tessitura Alto, en Fa, comença a desplaçar els 
altres de la família i a utilitzar-se en funcions de solo (i també de duets). Però per a aquest tipus 
de música fa falta un altre so i l’instrument es modifica fent una flauta en tres seccions, que 
permet un control més rigorós de la perforació central, que es fa més estreta i amb conicitat 
inversa, produint un so ple en el registre baix, i un so clar i pur sense estridències, en el registre 
agut. Aquests canvis que es van originar sobretot a França i que s’atribueixen a la família de 
constructors Hotteterre, van produir aquest nou instrument que anomenem flauta barroca, que 



es posa de moda a finals del XVII, continua durant la primera meitat del XVIII i declina a la 
segona meitat, quan és substituït totalment per la flauta travessera.  

En quant a la flauta travessera o traverso, no l’hem de considerar un desenvolupament a partir 
de la flauta de bec, sinó que els seus orígens son també molt antics, el que sembla és que va 
passar un declivi durant la primera meitat del segle XVII, ja que no podia competir amb altres 
instruments més expressius, com el violí. El registre superior no era prou refinat, i les forques 
per les notes cromàtiques no eren tan eficients com en altres instruments de vent; era molt 
difícil tocar afinat en tot el registre i amb un timbre uniforme.  Però a finals del segle XVII 
apareix de nou la família Hotteterre que crea un nou instrument en Re i amb set forats – el 
setè amb una clau, amb perforació cilindrocònica, i en 3 parts, que podien controlar millor la 
conicitat i el diàmetre interior en cada segment de la seva llargada (més estret que la flauta del 
segle XVI), i l’afinació ja que movent el cap dintre o enfora del cos, es podia regular. Tots 
aquests canvis, que es van fer cap el 1680, van donar un so dolç, amb un registre superior que 
podia regular la dinàmica millor que la flauta del segle XVI, (i millor que la flauta de bec) i 
una primera octava una mica més suau. Amb la clau afegida per a fer el mi bemoll, la flauta 
era totalment cromàtica.   

Un dels membres de la família Hotteterre, en Jacques Hotteterre le Romain (París, 1674- 
París, 1763) escriu en 1707 un llibre titulat “Principes de la flûte traversière ou flûte 
d’Allemagne, de la flûte a bec ou flûte douce, et du haut-bois” que és un mètode per als nous 
instruments que fabrica aquesta família, i sobretot per a la flauta travessera. El títol mateix 
d’aquest llibre ja demostra que a principis del XVIII la nova flauta travessera i la nova flauta 
de bec s’estan disputant el favor dels músics de l’època, i el repertori per a tots tres 
instruments va ser molt extens durant tota la primera meitat del segle XVIII.  

 
Portada del llibre de Jacques Hotteterre “Principes de la flûte traversière ...”  

En el nostre concert, donem a conèixer a la primera part les flautes Ganassi que s’utilitzaven 
el segle XVII, i a la segona part les noves flautes de bec i travesseres del segle XVIII, 
probablement desenvolupades per Hotteterre. De manera anàloga i pel que respecta al baix, a 
la primera part podrem escoltar l’instrument del segle XVII anomenat baixó i a la segona part 
l’instrument del segle XVIII anomenat fagot barroc. Dues paraules només, d’aquests dos 
últims instruments: el baixó era d’una peça (tallat en un sol bloc de fusta) i amb una o dues 
claus. El fagot és sempre partit, primer en 2 trossos, després en 4, durant tot el XVIII. 



Programa (és un exemple flexible, que pot modificar-se) 

PRIMERA PART: Segles XVI i XVII 

 

Canzona a 3 .........................................    Bartolomeo de Selma y Salaverde  
per 2 sopranos i  Baix.  1580-1638  

Canzona a 2, “La Loda” ...................... Tarquinio Merula  1595-1665  

Trio-sonata en la menor ...................... Giovanni Paolo Cima  1570-1622  

Canzona quarta ................................... Girolamo Frescobaldi  1583-1643 
de “Il secondo libro di Toccate d’intavolatura di cembalo e organo” 

Recercada Ottava ...............................  Diego Ortiz  1490-1561 
sobre Tenores italianos  

Les Baricades Misterieuses ................ François Couperin 1668-1733 
del “Deuxiéme livre de clavecin, Sixiéme Ordre”  

Aria sopra La Bergamasca ................. Marco Ucellini 1603-1680 

Sonata Nona ....................................... Dario Castello  ?-1656/8 
per 2 sopranos i  fagot  

 

 
SEGONA PART: Segle XVIII 

 

Sinfonia 9 ............................................  Johann Sebastian Bach  1685-1750 
del “Llibre d’invencions a tres veus”  

Sonata en mi menor ............................   G.F.Haendel  1685-1759  
per 2 flautes i  continu  

Largo  
Allegro  
Largo  
Allegro  

Triosonata en sol menor ......................   Antonio Vivaldi  1678-1741 
Allegro ma cantabile  
Largo  
Allegro non molto  



Instrumentari 
Durant el concert es pot fer una explicació més o menys llarga de les característiques i de 
l’evolució dels instruments amb els quals tocarem. L’instrumentari complet és el següent:  

Mercè, flautes renaixentistes 
♦ Flauta de bec soprano renaixentista afinada en Do segons el model de Sylvestro Ganassi 

(1492 - meitat del S. XVI), en doble cos i afinació: A=415 i A=440 
Hz. (Constructors: Jacqueline Sorel i Ricardo Kanji d' Holanda l' any 1993). 

♦ Flauta de bec contralt renaixentista afinada en Sol segons el model de Sylvestro Ganassi 
(1492 - meitat del S. XVI), en doble cos i afinació: A= 440 i A=466 Hz. (Constructor: 
Yoav Ran d' Israel l' any 1993). 

Mercè, flautes barroques 
♦ Flauta de bec contralt barroca afinada en Fa segons el model de Jacob Denner (1681-1735) 

en afinació A=415. (Constructors: Jacqueline Sorel i Ricardo Kanji l' any 1992). 
♦ Flauta de bec contralt barroca model " Voice flute " afinada en Re segons el model de Peter 

Bressan (1685-1731) en afinació A=415. (Constructora: Jacqueline Sorel l' any 2005). 

Anton, flautes renaixentistes 
♦ -Flauta de bec soprano renaixentista afinada en Do segons el model de Sylvestro Ganassi 

(1492 - meitat del S. XVI ), afinació: A=440 Hz. ( Constructor: Moeck ) 

Anton, flautes barroques 
♦ Flauta de bec contralt barroca afinada en Fa segons el model de Peter Bressan en afinació 

A=415. (Constructor: J.Preston ). 
♦ Flauta de bec contralt barroca afinada en Fa segons el model de Peter Bressan en afinació 

A=440. (Constructor: Ragnar Arvidsson ). 
♦ Traverso barroc afinat en Re segon model de C.A Grenser en afinació A=415 (constructor 

Alain Polak) 

Anna, baixó i fagot 
♦ Pendents de confirmar les dades 

 Francesc, clavicèmbal 
♦ Un clavicèmbal model italià del segle XVII, segons el model de 1679 de Giovani 

Battista Giusti, (constructor: Guido Bizzi, Itàlia, fet el 2003).  
 

Afinacions  
Les afinacions utilitzades durant el concert seran:  

La3 a 440 Hertz (temperament Vallotti),   

La3 a 415 Hertz (temperament Vallotti),  

I s’explicaran les característiques i conseqüències d’aquestes afinacions i temperaments.  


