
VariaSons IGD - Suite estudi

Intrumentació

Aquesta petita suite està pensada per a quartet de corda o orquestra de corda, amb la

possibilitat d'afegir un contrabaix que dobli la veu del violoncel. En el cas de dobles cordes

el contrabaix passaria a fer la nota més greu.

És una peça apta també per a quartet de vent (oboè/flauta, clarinet, trompa, fagot) o fins i

tot  per  a  quartet  de  saxofons  amb  la  corresponent  adaptació  pels  instruments

transpositors.

Les tessitures  utilitzades en aquesta composició no són molt extremes i això fa que es

pugui interpretar amb qualsevol formació. 

Intèrprets

El nivell tècnic de l'instrument que demana aquesta obra és d'un primer cicle de grau mitjà

però depenent de l'experiència dels alumnes en l'àmbit orquestral pot ser molt útil com a

eina de treball tant en el primer com el segon cicle de grau mitjà.

Obra

Tots  els  moviments  d'aquesta  suite  són  variacions  basades  en  melodies  tradicionals

igualadines. D'aquesta manera l'alumne, a través de l'estudi d'aquesta obra, coneixerà

millor el patrimoni cultural de la ciutat.

Aquestes melodies tenen uns patrons harmònics i melòdics simples i repetitius que fa que

siguin fàcils de reconèixer dins l'obra tot i que a vegades poden estar força modificats.

Un dels exercicis que es recomana dur a terme abans de començar a tocar o a estudiar

amb l'instrument és que l'alumne identifiqui els motius que s'utilitzen en cada moviment.



Ball de bastons

(Rosari – rondó)

– Variació  a partir  de motius de la  cançó “Rosari”  que utilitza el  Ball  de Bastons

d'Igualada per fer les seves coreografies. Aquesta melodia s'ultilitza concretament

per avançar alhora que es balla.

– Abans de començar a tocar, un primer treball seria senyalitzar l'estructura formal

del moviment indicant on comença i acaba cada frase. 

– L'estructura és de rondó i concretament en aquest cas: A – B – A' – C – A''

– Aquesta part de l'obra està pensada per treballar detalladament les articulacions

picades  i  lligades.  Com podrà  comprovar  l'alumne  es  demana  que  hi  hagi  un

contrast molt evident entre els passatges lligats i els picats acompanyats de canvis

en la dinàmica que permeten treballar les atriculacions picades i lligades fort i fluix.

Exemple:

Gegants d'Igualada

– Variació a partir de la melodia dels gegants d'Igualada. En aquest cas pot ser una

mica més difícil d'identificar els motius utilitzats però val la pena que l'alumne faci

aquest treball.

– És  una  part  de  l'obra  pensada  per  l'estudi  dels  crescendo i  diminuendo.

Individualment  no  té  cap  gran  dificultat  tècnica  d'execució.  El  repte  d'aquest

moviment és aconseguir que el grup funcioni com un tot i desenvolupi els canvis

dinàmics el màxim homogeni com sigui possible.



Ball de cercolets

– Variació a partir de motius del Ball de Cercolets d'Igualada. 

– Aquest moviment té com a objectiu practicar canvis bruscs de tempo. L'alumne ha

d'interioritzar el nou tempo i tocar a la velocitat  que  es demana des dels primer

moment que s'indica. Una proposta per treballar aquesta part és que una vegada

els mateixos alumnes (amb un metrònom) hagin trobat quin és el tempo exacte,

provin d'executar els canvis de tempo  de dues maneres: primer amb un director

que els  marqui  els  canvis,  després seran ells  sols  els  qui,  interioritzant  el  nou

tempo, puguin executar la peça sense necessitat de director.

– A part dels canvis de tempo, també hi ha la possibilitat de treballar els canvis de

textura. Hi ha passatges clarament homofònics i d'altres clarament contrapuntístics.

Òbviament  no  s'han  d'interpretar  de  la  mateixa  manera.  En  els  passatges

contrapuntístics es treballarà l'escolta de les altres veus. L'alumne ha d'aprendre a

deixar pas a motius més importants que el que està executant en aquell moment i

també  haurà  d'identificar  quan  té  un  motiu  de  més  pes  i  ha  de  prendre

protagonisme en relació a la resta de veus.

Exemples: 



Ball de pastorets

– Aquest moviment utilitza dues melodies de les que fan servir el Ball de Pastorets

d'Igualada. Una que forma part del ball parlat i l'altra que és una de les melodies

que serveix per avançar durant les cercaviles. 

– Aquesta  part  està  disenyada  específicament  per  treballar  l'afinació.  S'hi  poden

trobar una gran quantitat de notes doblades i també de quintes i quartes. L'objectiu

és que es treballin les veus fent tocar nomès les que coïncideixen amb la mateixa

nota o en una quinta i mantenir aquesta nota per verificar que està afinada. També

hi ha passatges on les veus, de dues en dues, toquen la mateixa melodia octavada.

Passatges  on  podem trobar  molts  punts  d'arribada  de  totes  les  veus.  I  també

passatges  més  contrapuntístics  on  les  notes  de  final  de  frase  d'una  veu

coincideixen amb  les  de  començament  de  frase  d'una  altra  veu.  Aquestes

coincidències són les que s'han de treballar al preparar la peça.

Exemples:


