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Presentació
L’espectacle “Un te a la menta. Músiques del Magrib” se centra en les músiques d’una àrea
cultural amb la qual mantenim vincles importantíssims però que, en molts aspectes, encara
ens és força desconeguda: el Magrib. Avui pot semblar una terra llunyana però, tal com tindrem
oportunitat de veure en el concert, al Magrib es va desenvolupar tota una civilització de la qual
vam formar part durant molts segles, fins al punt que la península Ibèrica —que llavors es
coneixia com a Al-Andalus— i l’actual Magrib eren dues regions d’una mateixa comunitat política,
religiosa i cultural. No parlem d’una anècdota històrica, sinó d’una part indissociable de la nostra
pròpia identitat cultural: els àrabs van arribar a la península Ibèrica l’any 711 i la van abandonar
el 1492, cosa que suma gairebé vuit segles de cultura i civilització islàmiques a la nostra terra.
A la llum d’aquests vuit-cents anys de presència àrab, sembla absurd anomenar Reconquesta
el procés que els Reis Catòlics van culminar el 1492 amb la presa de Granada. I també sembla
absurd parlar del Magrib com d’una regió estrangera, perquè durant vuit centúries la nostra terra
va ser, també, Magrib.
Avui sembla que el mar Mediterrani separa aquestes dues regions, la Península i el Magrib,
com si fossin dos mons diferents, però a l’edat mitjana es considerava que, ben al contrari, el
Mediterrani era el que unia les dues ribes d’un mateix món, era el que permetia anar dels ports
del nord d’Àfrica als del sud de la Península. La Mediterrània no era una frontera, com ara, sinó
un pont, un pont que unia en lloc de separar. A l’espectacle “Un te a la menta. Músiques del
Magrib” la música fa el paper que en un altre temps va fer el mar: ens ajudarà a descobrir què
és el que ens uneix amb el món magribí, i podrem comprovar que són moltes més coses de les
que normalment es pensa. Serà interessant incidir en aquesta idea del mar com a pont i no pas
com a obstacle, en contrast amb la trista realitat de les pasteres i els cayucos.

“Un te a la menta. Músiques del Magrib” s’emmarca dins un programa dedicat a les músiques
del món, a través del qual volem oferir alguna cosa més que un concert: la música ens
serveix de vehicle per apropar-nos a diferents realitats —en aquest cas la del Magrib— i,
alhora, per proposar un seguit d’activitats de naturalesa interdisciplinària que els alumnes
podran dur a terme a l’escola abans i després d’assistir al concert
Aquest dossier educatiu (que també disposa d’arxius d’àudio) aporta al docent informació
que ens acosta a la música àrab, però que també ens parla de geografia, d’història, d’art o de
temes socials. Més enllà dels continguts acadèmics, el dossier vol oferir eines per promoure
el respecte a les diferents cultures i, alhora, esdevé un bon recurs per a la integració de
tants alumnes de les nostres aules originaris del Magrib.
A partir de la informació que es facilita, cada professor sabrà seleccionar i adaptar els
continguts per tal que puguin connectar plenament amb els seus alumnes. Pels que desitgin
anar més lluny, en l’apartat final es facilita un llistat de recursos que permeten aprofundir en
els diferents temes encetats al dossier.
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El Magrib
A què ens referim exactament quan parlem del Magrib? Perquè aquesta és una paraula que surt
molt sovint a la premsa i nosaltres mateixos la utilitzem cada dos per tres per indicar l’origen
d’alguns dels nostres alumnes, companys, veïns o amics, però de vegades no en sabem el sentit
exacte i el confonem amb altres conceptes com ara «àrab» o «islàmic». I no tots els magribins
són àrabs, ni tampoc musulmans. I, alhora, sense la cultura àrab i la religió islàmica no es podria
entendre el Magrib.

Serà fàcil comprovar l’existència d’aquestes concepcions errònies preguntant als alumnes i
clarificant termes com ara àrab (concepte ètnic), moro (historicoètnic), magribí (geogràfic)
o islàmic (cultural i religiós) per destacar que no són sinònims.

On és?
Però anem a pams. El terme Magrib, que en àrab significa literalment ‘ponent’, és a dir, ‘el lloc per
on es pon el sol’, serveix per designar la part occidental del món islàmic, per oposició a l’Orient
o llevant, el Maixriq, que comprèn els països més pròpiament àrabs (els estats de la península
Aràbiga, Síria, Palestina, Jordània o l’Iraq, així com Egipte). En un sentit històric estricte, el Magrib
inclou els territoris del Marroc, Tunísia i Algèria, però actualment es tendeix a incloure-hi també
Mauritània, el Sàhara Occidental i Líbia, tal com podem veure en el mapa següent.

Tunísia
Marroc
Algèria
(Sàhara
Occidental)

Líbia

Mauritània

5

02

Així doncs, aquesta vasta zona que coneixem com el Magrib està limitada al nord pel mar Mediterrani,
a l’oest per l’oceà Atlàntic i al sud pel desert del Sàhara. Egipte, a l’est, marca la frontera entre el
Magrib i el Maixriq. D’aquest territori de clima mediterrani, molta gent en coneix la gran serralada
de l’Atles perquè és un lloc ideal per fer-hi excursions, o les magnífiques costes atlàntiques, de les
millors per practicar-hi el surf, però més enllà d’aquests atractius naturals allò que caracteritza el
Magrib són els seus pobles i la seva herència cultural. I la seva música, és clar.

No tots els magribins són àrabs
Una de les confusions més habituals respecte al Magrib és pensar que tots els seus habitants
són àrabs. La realitat és que una part importantíssima de la població magribina té un origen
no àrab. Perquè els habitants originaris del Magrib són els berbers. De fet, ells prefereixen
anomenar-se amazics, que en la llengua dels berbers significa ‘home lliure’. La denominació
berber és una herència d’època romana, quan el nord d’Àfrica s’anomenava Barbaria o «terra
de bàrbars», una denominació que els invasors àrabs van adoptar i consagrar. La paraula d’origen
grec bàrbar significava literalment ‘no grec’ i, al seu torn, els romans l’havien manllevat per designar
tots els pobles que quedaven fora del control de l’imperi romà o no acceptaven la seva cultura.

Amb relació a la dicotomia àrab/berber cal dir que el trist fenomen del racisme no és
exclusiu nostre, perquè també es dóna de vegades entre àrabs orientals (els del Maixriq)
i «àrabs» occidentals o magribins, de la mateixa manera que en alguns països de l’Àfrica
subsahariana es dóna entre negres de tonalitats de pell diferent. Pot ser una bona manera
de fer notar l’absurditat del racisme.
D’altra banda, la història i l’ús del mot bàrbar poden ajudar a reflexionar sobre com l’alteritat
s’ha definit històricament en termes negatius, perquè la paraula ha evolucionat semànticament
des del sentit més o menys neutre d’«estranger» fins al pejoratiu d’«incivilitzat».

Els amazics tenen una llengua pròpia, la llengua amaziga, que la parlen milions de persones arreu
del Magrib però que està dividida en dotzenes de dialectes. És una llengua de tradició oral i sense
escriptura que avui es manté amb dificultats perquè, quan els àrabs van arribar al nord d’Àfrica
al segle VII en la primera onada conqueridora musulmana, la població autòctona es va convertir a
l’Islam i va començar un procés d’arabització lingüística i cultural que ha continuat fins avui dia.
Però l’àrab només ha estat una de les diferents onades migratòries que ha rebut aquesta part del
món al llarg de la seva història: no menys important va ser l’arribada d’andalusins i jueus al final del
segle XV a causa de la caiguda del regne de Granada i l’expulsió promulgada pels Reis Catòlics, o
més recentment les provocades per les colonitzacions occidentals, sobretot la francesa d’Algèria,
i també la italiana de Líbia i l’espanyola al nord del Marroc i al Sàhara Occidental.
Parlar de la història del Magrib és com parlar de la història del Mare Nostrum, perquè tots els
pobles que en algun moment o altre han lluitat per dominar la Mediterrània han deixat la seva petja
al Magrib, i així, cartaginesos, romans, vàndals, bizantins, àrabs, otomans, francesos i espanyols,
per esmentar-ne només alguns, han anat forjant la seva geografia humana al llarg dels segles.
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Això sense comptar-hi les grans dinasties de conqueridors sorgides del mateix Magrib, com ara les
dels almohades i els almoràvits, que van controlar tot l’occident musulmà, des de Saragossa fins
a Trípoli. Una terra de pas, això és el Magrib. I amb tot aquest anar i venir de pobles i cultures és
fàcil imaginar el pòsit de coneixements que s’hi ha anat acumulant.

Aquest punt és una bona ocasió per fer notar que tota terra és terra de pas. Tot poble és la
suma de múltiples herències i fruit d’un mestissatge. La pretensió de puresa de raça d’un
poble està en contradicció amb les evidències històriques, culturals i lingüístiques, que en
posen en relleu la diversitat d’orígens.

La música, un mirall
Tota aquesta història es reflecteix d’una manera molt especial en la música, en tota la seva varietat
de formes i d’estils, com si es tractés d’un mirall que recull i reprodueix la rica diversitat del poble
que la practica. Tot escoltant-la podrem descobrir-hi l’inexorable pas del temps i de les generacions,
i reviurem les emocions de milers i milers de persones que han volgut expressar a través seu
alegries, nostàlgies, creences o anhels. Perquè la música sempre és molt més que música, i els
músics sempre són molt més que músics: són testimonis excepcionals del seu temps, portaveus
de la seva gent i de la seva època, narradors d’una manera molt particular de veure i viure el
món. Per això les músiques del Magrib que es despleguen a l’espectacle Un te a la menta ens
descobreixen no tan sols un món sonor, sinó també tot un paisatge humà, cultural i espiritual.
Els músics del Magrib ens parlen amb una eloqüència que cap cronista, historiador o antropòleg
no podria igualar, perquè el seu art consisteix a persuadir tot emocionant. Formats en la ciència
de la improvisació, han après a endevinar l’estat d’ànim dels oients i a administrar-los en cada
cas el ritme o la melodia que els produirà un efecte més poderós. Per a aquests autèntics metges
de l’ànima que curen a través del so, l’èxit del concert —i de la teràpia— té un nom molt concret,
tarab, un estat d’emoció i èxtasi estètic que no pas casualment s’ha comparat amb el duende
flamenc. I aquesta és només la primera de moltes herències àrabs que trobarem en la música
flamenca. Abans de continuar, ja en podem esmentar una altra, que sorprèn més d’un quan la
descobreix: sabeu quin és l’origen del més conegut jaleo del flamenc, el típic olé? Doncs deriva del
crit pietós que, enmig de la vetllada musical, proferien els musulmans d’Al-Andalus per expressar
la seva aprovació o plaer: «Al·là!».
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La cultura àrab
En l’imaginari dels homes i les dones del segle XXI sovint el món àrab i islàmic és sinònim
d’intolerància, de posicions contràries al progrés i la modernitat, de fonamentalisme religiós.
Per desactivar aquests tòpics —que només són certs en part—, el millor antídot és recordar
que durant segles la civilització islàmica ha estat sinònim dels valors diametralment oposats:
sensibilitat artística exquisida, innovació tecnològica capdavantera i tolerància religiosa insòlita
per a la seva època. Cal destacar que on més es van desenvolupar tots aquests valors de la
cultura àrab medieval va ser precisament a Al-Andalus, com si la península Ibèrica fos una terra
especialment fèrtil perquè hi creixés el millor de la civilització islàmica. Enlloc com a l’Al-Andalus
medieval podrem descobrir tan clarament en els àrabs un poble d’inventors, artistes, poetes i
creients que convivien més o menys pacíficament amb creients d’altres confessions religioses.
Els conqueridors musulmans van creuar l’estret de Gibraltar el 711, al mateix temps que creuaven
el riu Indus. Així doncs, el seu impuls guerrer primerenc va ser totalment desbordant, perquè a
penes unes poques dècades després de la mort del profeta Muhammad (mal anomenat Mahoma
a partir d’una traducció llatina medieval) ja havien arribat als dos extrems del món conegut. Però
en aquest periple vertiginós que els havia de portar a la península Ibèrica i al subcontinent indi, els
beduïns àrabs convertits a la nova fe musulmana — un poble que era inferior culturalment a molts
dels que va conquerir, com ara els perses o els bizantins, van saber adoptar el bo i millor de cada
civilització. Van sotmetre militarment molts pobles, però alhora es van deixar sotmetre culturalment
i tecnològicament pels conquerits. Tant en l’art com en la ciència, la civilització islàmica és una
síntesi genial de diverses herències culturals. Però no és una simple suma de préstecs manllevats
d’altres pobles, és una cultura totalment nova i genuïna elaborada a partir d’elements antics i
aliens. I això es pot constatar tant en les tècniques de regadiu com en la literatura poètica o en el
disseny de les mesquites.
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Un poble d’inventors
La civilització islàmica va assolir durant el moment de màxima esplendor un grau de perfeccionament
tecnològic tan elevat que es pot assegurar que els regnes cristians contemporanis vivien uns
quants segles endarrerits respecte d’ells.

L’aprofitament de l’aigua
Per exemple: quan els àrabs van arribar a la Hispània visigoda
al començament del segle VIII hi van trobar enormes latifundis
i extensions de conreus mal aprofitades i gestionades. I és
que la tecnologia agrària que s’aplicava al derrocat regne
visigot era bàsicament la mateixa que a l’època romana, no
havia evolucionat gens ni mica en segles. Els àrabs, un poble
de pastors, camellers i nòmades, havien ampliat els seus
propis coneixements d’agricultura i agrimensura gràcies a
les avançadíssimes tècniques dels perses, capaços de fer
florir autèntics jardins enmig del desert (només cal pensar a
Persèpolis o Isfahan), i també dels berbers, especialitzats a
aprofitar al màxim l’aigua pluvial i els cultius de secà. Després
d’analitzar el clima i la composició d’aquestes terres, les
van redistribuir en petites parcel·les i, per tal de proveir-les
Sínia d’origen àrab a una sèquia del riu Segura.
© AISA.
d’aigua, es van inventar i instal·lar complexos sistemes de
regadiu molts dels quals encara funcionen actualment. Aquestes grans obres hidràuliques inclouen
sínies, sèquies, canals, preses, pous, així com l’aprofitament d’aigües subterrànies i els ponts i
els aqüeductes d’origen romà. Tots aquests invents i mecanismes perseguien un sol objectiu:
aprofitar al màxim aquest líquid essencial per a la vida.

L’alimentació
Gràcies a l’aplicació d’aquestes noves tècniques
els camps d’Al-Andalus es van omplir de noves
fruites, verdures i hortalisses que es van incorporar
a la dieta bàsica de la població i que es podien
menjar durant gairebé tot l’any, fins i tot en èpoques
abans impensables: carxofes, espàrrecs, carbasses,
mongetes, cebes i pastanagues, espinacs, llimones,
figues, taronges, móres, síndries i melons, albercocs,
plàtans, etc. En definitiva, tot allò que actualment els
dietistes i els nutricionistes asseguren que és la base
d’un menjar sa i equilibrat!

Zoco de Tanger. Foto: B. Valls.
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Òbviament, la gastronomia ibèrica conserva molts elements d’origen àrab. Per exemple, l’ús de
l’albergínia, molt valorada a Al-Andalus, on se celebraven uns esmorzars multitudinaris que en
castellà han donat lloc a la paraula berenjenal. L’havíeu sentida mai, aquesta paraula? Ja veieu que
el concepte va més enllà de la gastronomia! D’altra banda, fins i tot dolços tan vinculats a festivitats
religioses cristianes com els torrons o els panellets sembla que tenen un clar origen àrab. Diuen que
quan els Reis Catòlics van conquerir Granada l’any 1492, l’obsequi que es van endur uns esforçats
músics que van participar en les festes de celebració van ser precisament uns quants torrons.

I encara més...
A l’edat mitjana, a més a més de l’agricultura i l’alimentació, tot Europa es va beneficiar dels
coneixements filosòfics, artístics, científics, arquitectònics i matemàtics dels àrabs. Molts
d’aquests coneixements encara són ben actuals i formen part del nostre bagatge intel·lectual bàsic:
el número zero, les grafies dels nombres, l’àlgebra, el símbol @ (que, abans d’utilitzar-lo en els
correus electrònics, s’ha fet servir durant segles en el llenguatge mercantil i com a unitat de pes),
els escacs, l’alcohol desinfectant, la pólvora i la brúixola (totes dues, adoptades dels xinesos), etc.
Els àrabs fins i tot ens van ensenyar una part fonamental de la nostra pròpia civilització europea,
perquè moltes de les obres bàsiques de la cultura grecollatina, com ara les d’Aristòtil, ens van
arribar a través de les seves traduccions.

L’empremta àrab a la nostra llengua
Lògicament, aquesta influència enorme de la civilització isIàmica en la cultura hispànica ha quedat
registrada en el vocabulari de les llengües peninsulars, ja que hi ha una gran quantitat de paraules
d’origen àrab que s’han incorporat al castellà o al català. Si, com diuen alguns, cada llengua és
una manera de veure el món, la nostra mentalitat i la nostra identitat són, en molts aspectes,
ben àrabs! No és estrany que moltes d’aquestes paraules d’etimologia àrab pertanyin a àmbits
en els quals la civilització islàmica va fer aportacions crucials, com ara l’agricultura i la cultura de
l’aigua, de la qual van ser els pioners: sèquia (canal, en castellà acequia), sínia (en castellà noria,
que, encara que no ho sembli, també ve de l’àrab: na’ura), aljub (cisterna, en castellà aljibe), el
safareig de regadiu (que en castellà s’anomena alberca), etc. No cal dir que en trobem també en
la terminologia militar (almirall, arsenal), comercial (duana, tarifa), matemàtica (xifra, algoritme) i
en moltes altres disciplines, a més d’una gran quantitat de toponímics (noms de lloc). Molts noms
de ciutats, pobles, rius i muntanyes que esquitxen tota la geografia peninsular provenen de l’àrab:
Guadalquivir, Guadalete, Guadaira (guad vol dir “riu”), Benicàssim, Binibeca, Benidorm, Benifallet
(beni o bini volen dir ‘fill de’).

Podeu formar quatre grups d’alumnes a la classe i que facin llistes de paraules tant en
català com en castellà que comencin pel prefix al, com per exemple alcalde, albercoc,
Almeria o alferes, i que es correspon simplement a l’article el o la en àrab. (Tingueu en
compte que us serà més fàcil trobar-ne en castellà perquè en català es tendeix a suprimir
l’article, com a la paraula azúcar/sucre. Això no deixa de ser una prova que moltes zones
de parla castellana van estar més temps exposades a la influència àrab.) Després, separeu
les paraules per temes (món jurídic, aliments, toponímics, productes de la casa, etc.).
El mateix es pot fer amb els prefixos beni o guad Quantes n’heu comptat?
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Sens dubte, aquest poble va esdevenir la civilització més avançada de l’època medieval, i tots els
seus enginys van enriquir i ampliar la cultura i la qualitat de vida dels nostres avantpassats. I, per
tant, també la nostra.

Un poble d’artistes
El que hem dit per a la tecnologia val també per a l’art: els guerrers àrabs que van conquerir tot el
que llavors s’anomenava Barbaria (l’actual Magrib) i Hispània eren un poble nòmada que, abans
de sortir del seu lloc d’origen per propagar l’Islam, no tenien una cultura artística i arquitectònica
desenvolupada. De fet, els testimonis artístics d’època preislàmica són escassos i molt matussers.
Va ser quan va entrar en contacte amb cultures tan desenvolupades com la bizantina o la persa
quan la civilització islàmica va generar un art i una arquitectura propis i singulars, que no es poden
entendre sense les influències rebudes però que no en són una simple còpia o, com dèiem abans,
una síntesi d’aquests préstecs.
En general, el flux cultural i artístic de la civilització islàmica va seguir l’esquema següent: els
conqueridors àrabs van arribar en primer lloc a Orient (el totpoderós imperi persa de la dinastia
sassànida va caure el 637, només cinc anys després de la mort de Mahoma!), on van adoptar
la cultura dels pobles conquerits, que va ser la que van portar després a Occident, al Magrib, on
aquesta cultura es va desenvolupar i es va conservar. De fet, com ja tindrem ocasió de veure més
endavant, algunes manifestacions artístiques orientals transportades al Magrib i a Al-Andalus hi
van sobreviure mentre que van desaparèixer al seu lloc d’origen. És el cas de la música que es
tocava a la cort abbàssida de Bagdad, que un músic llegendari del qual parlarem sovint, Ziryab,
va portar a Còrdova: aquesta música va desaparèixer amb la caiguda de Bagdad a les mans dels
mongols l’any 1258, però en canvi s’ha conservat al Magrib gràcies als exiliats andalusins. És el
que coneixem com a música araboandalusina, de la qual parlarem ben sovint en aquest dossier.
És molt important tenir present que, en el moment de màxim apogeu, el món islàmic, des de
l’Ebre fins a l’Indus, era un autèntic corredor cultural. Cadascuna de les regions del que llavors
s’anomenava califat (sotmès a l’autoritat del califa o líder politicoespiritual dels musulmans) rebia
les influències artístiques i científiques de les altres zones. Es podia viatjar d’un extrem a l’altre de
l’Islam i aprendre arreu. I així, un dels savis més grans que ha nascut mai a la península Ibèrica,
el filòsof i poeta Ibn Arabi, va néixer a Múrcia, va estudiar a Fes, va ensenyar al Caire i Bagdad, i
va morir a Damasc, on la seva tomba és venerada per tothom. Aquest Ibn Arabi és conegut encara
arreu de l’Islam com «as-Sheikh al-Akbar», ‘el més gran dels mestres’. Però, en canvi, al seu
país d’origen a penes és conegut. Avui, en un símptoma ben evident que el llegat àrab encara no
s’assumeix com a propi, només cal que pregunteu als alumnes i descobrireu que no coneixen cap
dels grans noms que van florir a Al-Andalus: filòsofs com Ibn Rushd (el nostre Averrois), metges com
Mose ben Maimon (jueu nascut a la Còrdova califal i que coneixem amb el nom de Maimònides) i
poetes com Ibn Zaidun no es llegeixen ni s’estudien a les escoles de l’Estat espanyol, malgrat que
proporcionalment pocs autors nascuts a la Península han tingut tanta influència universal en el seu
moment com els que acabem d’esmentar.
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L’arquitectura
L’herència de l’art exquisit dels àrabs és prou evident a molts dels nostres paisatges. Deixant
de banda els palaus, les mesquites i els castells que s’han conservat fins avui, molts elements
d’herència musulmana es continuen utilitzant, com ara el disseny dels jardins o dels patis interiors
de les cases andaluses.
Se us acudeixen monuments d’origen àrab ubicats a Espanya o a la vostra pròpia ciutat o poble?
Els heu visitat? Quina impressió us han fet? Us han fet recordar algun element actual (materials,
tècniques constructives, decoració)?
Aquesta arquitectura domèstica tan pròpia d’Al-Andalus
es manté ben viva al Magrib. Si mai aneu a Fes o a
Marràqueix i entreu en alguna casa tradicional, veureu
que són fetes sempre seguint una idea d’intimitat: la
casa es gira cap a dintre, gairebé no hi ha finestres
cap a l’exterior (i, a més, solen tenir gelosies de fusta
que permeten veure sense que es vegi l’interior) i,
en canvi, tota la casa gira al voltant del pati interior,
de la vida familiar. Aquesta és una concepció que
entén el pati interior com un símbol del cor, la part
més valuosa i íntima de l’ésser humà. Quan entres
en una casa tradicional magribina mai no accedeixes
directament al centre de la casa, sempre fas una mica
de volta abans no arribes al pati, perquè s’intenta
protegir la privadesa de la família. L’expressió més
bonica d’aquests patis la podeu trobar a totes dues
bandes de l’estret de Gibraltar, en una casa de Fes
(foto) o del barri de l’Albaicín de Granada. Fixeu-vos
quina diferència entre aquest plantejament de la casa
tradicional magribina i andalusina, pensada per donar Madrasa d’Atarin a Fes. Foto: M. Cuenca.
intimitat i tranquil·litat i en què el centre és el pati (normalment amb una font al mig), i les nostres
cases actuals, en què el centre s’acostuma a reservar a un aparell que s’endolla i no calla mai,
anomenat televisor.

Busqueu diferències entre el tipus de casa tradicional magribina i un pis modern del
nostre país. Les diferències no només han de ser de disseny arquitectònic, sinó també del
plantejament i de la concepció de vida que representen. Quines activitats s’afavoreixen en
un espai que, en canvi, no permet l’altre?
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La cal·ligrafia: l’art d’escriure
L’art islàmic i del Magrib té moltes manifestacions i
molt belles, com ara la catifa, un element fonamental
per als pobles nòmades com l’àrab (és el moble
fonamental d’una tenda nòmada). Amb l’arribada de
l’Islam encara va guanyar més importància, perquè
els preceptes religiosos manen que sempre es
pregui sobre un lloc net, i això va fer que s’estengués
arreu l’ús de la catifa de pregària, que podeu veure
a qualsevol mesquita. Però, més enllà d’aquestes
expressions artesanes, la manifestació artística per
excel·lència del món islàmic és, sense cap mena de
dubte, la cal·ligrafia, l’art d’escriure artísticament.
Probablement en cap altra activitat arriben els
artistes musulmans a un grau de perfecció tan
gran. A nosaltres ens pot semblar una mica estrany,
Alcorà, s. XIV. Biblioteca de Catalunya, Barcelona.
perquè cada vegada escrivim menys a mà, deixem
sempre que sigui un teclat qui ho faci per nosaltres. Però en el món islàmic hi ha raons de pes que
expliquen aquesta importància de la cal·ligrafia i que s’hagi desenvolupat fins al punt de generar
diferents estils i escoles.
Penseu, en primer lloc, que l’àrab es considera una llengua sagrada, és la llengua que parla Déu
i, per tant, escriure en aquesta llengua ja és com si es resés, és una activitat sagrada. El llibre
sagrat dels musulmans, que com sabeu és l’Alcorà, no es considera una revelació, unes idees
que Déu inspira a un home i aquest explica, sinó que, ben al contrari, és Déu mateix qui hi parla.
I si parla en àrab, això vol dir que aquesta llengua és sagrada, divina! Fixeu-vos que la cal·ligrafia
sempre sembla que caigui de dalt, que vingui del cel, això no és cap casualitat! Tan important és
la llengua àrab per als musulmans que molts d’ells, que no saben l’àrab perquè són de països
no àrabs, reciten de memòria llibres sencers de fórmules sagrades i pregàries, malgrat que no
entenen res del que diuen! Això és així perquè creuen que pel sol fet de dir-ho en àrab ja fa que
sigui sagrat. La idea és ben senzilla: si Déu parla en àrab, cal que li preguem en aquest idioma
perquè ens entengui! Tot plegat ens pot semblar increïble, però recordem que, no fa tant, aquí les
misses es feien en llatí i la majoria dels feligresos hi assistien sense entendre’n ni un borrall!
Hi ha una altra raó, també d’origen religiós, que explica la importància de la cal·ligrafia en detriment
d’altres arts islàmiques: la tradició religiosa considera que no es poden fer representacions de cap
animal o ésser humà, perquè és com intentar imitar el que Déu ha fet de més perfecte, i això és
impossible. Per això és impossible (amb poquíssimes excepcions) trobar un dibuix o una escultura
d’una persona o un animal ja no en una mesquita, sinó en qualsevol edifici civil o en qualsevol
objecte domèstic. Si mai viatgeu a un país del Magrib, podeu trobar que, si voleu fotografiar una
persona, aquesta no us ho permeti, i segurament deu ser perquè és un musulmà molt fidel que no
vol que el retrateu perquè considera que és pecat.
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Aquesta prohibició, que s’anomena iconoclàstia, té una conseqüència ben òbvia: si no es poden
dibuixar persones ni animals (les dues representacions més habituals en qualsevol cultura humana),
què ens queda? Doncs lletres, plantes o dibuixos geomètrics. I, per tant, veureu que als edificis àrabs
(religiosos, civils i domèstics) hi ha una profusió extraordinària de motius geomètrics i vegetals.
En algunes parets ornamentades amb relleus hi ha tanta decoració geomètrica que és impossible
seguir el fil del dibuix! Però, per damunt de tot, el que més s’utilitza per decorar és la cal·ligrafia. La
trobareu pertot, des dels murs d’una mesquita fins a un plat o un vestit, arreu hi surten delicades
cal·ligrafies en llengua àrab que adopten formes diferents.
Si visiteu l’Alhambra de Granada
veureu que a totes les parets hi
ha gravades centenars, milers
de vegades la mateixa frase:
«wa la galiba ilal·lah». Sabeu
què vol dir? Us ho expliquem
tot seguit: un dels reis àrabs
de la ciutat, quan tornava d’una
batalla que havia guanyat, va
ser rebut pel poble enmig de
crits i aclamacions (només
cal que penseu com reben els
Relleu, Alhambra de Granada. Foto: G. Valls.
aficionats el seu equip de futbol
quan ha guanyat un títol i com es passeja per tota la ciutat dins un autocar descobert). Li deien
que era el millor guerrer, que guanyaria totes les batalles que volgués, i al final, el rei, que era
molt religiós, cansat de sentir tants elogis adreçats a la seva persona, va cridar ben fort aquesta
frase, que vol dir: «Déu és l’únic que guanya». I la va fer gravar a tots els racons del seu palau,
l’Alhambra, perquè tothom recordés que ell únicament era una persona normal i corrent que un dia
podia guanyar i, l’endemà, perdre-ho tot.
Els antics mestres de cal·ligrafia feien servir un tipus de
canya tallada anomenada càlam. I probablement els mestres
d’avui dia utilitzen els esprais de grafit. Perquè aquest art
de la cal·ligrafia està tan arrelat en el món àrab que les
generacions àrabs han adoptat l’art del grafit urbà, que ve
dels Estats Units, com una cosa totalment pròpia, com si
l’haguessin inventat ells! És un exemple més de com la
cultura àrab, també la més moderna, és capaç d’adoptar
elements d’altres cultures i fer-los seus. Fixeu-vos en el
grafitti de la foto: tota una obra d’art, oi?

Grafitti. Foto: M. Cuenca
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Un poble de poetes
En tot aquest concepte tan artístic de la vida no hi podia faltar la poesia. Des de sempre, als àrabs
els ha agradat recitar poesies en veu alta, i la memòria és essencial per passar-les de generació
en generació. De fet, si dèiem que la cal·ligrafia era la manifestació artística per excel·lència de
la civilització islàmica, també podem dir que la poesia és l’art per excel·lència del poble àrab,
ja abans de l’arribada de l’Islam. És l’art que inspira totes les altres arts: dóna temes i motius
d’inspiració als cantants, als cal·lígrafs, als pintors i als arquitectes. Com ja veurem, especialment
important és la seva influència en la música, fins al punt que sovint es va considerar que la música
havia d’estar al servei de la poesia, havia de fer més bonics encara els versos.
És molt important entendre que en la cultura àrab, la que més tard es va estendre al Magrib i AlAndalus, la poesia no era un art elitista, sinó eminentment popular. Els poemes eren un objecte
domèstic, com ho podien ser les cassoles o les catifes, una cosa que acompanyava el dia a dia,
els moments importants però també els més insignificants. Se’n feien concursos i premis, hi havia
autèntics mercats poètics en els quals els poetes venien els seus versos com si fossin taronges o
vestits, perquè la gent els utilitzava en la seva vida quotidiana de la mateixa manera que menjava
taronges o es vestia amb túniques.
Es podien escriure poemes en qualsevol circumstància. Era ben habitual trobar històries de
guerrers àrabs que componien versos enmig d’una batalla, malgrat que els hi anava la vida. Un
dels procediments de la poesia clàssica àrab era precisament aquell pel qual un estímul extern
provocava en el poeta el record d’una altra imatge. Així, la visió de l’objecte més fútil el podia fer
pensar en les coses més belles, li podia suggerir una imatge poètica molt sofisticada. Vegem un
exemple del gran poeta àrab de València Ar-Rusafi (1141 - 1177):

		
		
		
		

«Amics, què té el desert que s’ha amarat de perfum?
Què tenen els genets que tomben el cap com borratxos?
S’ha desfet l’almesc pel camí del zèfir?
O és que algú ha dit el nom de València?»

Intenteu entendre el sentit d’aquests versos: el poeta és enmig del desert i de sobte sent una
olor molt bona. No cal dir que el desert no és el lloc més habitual per sentir perfums, i per això el
poeta es pregunta «S’ha desfet l’almesc pel camí del zèfir». L’almesc és una substància perfumada
d’origen animal i el zèfir és un vent que ve d’Orient. Així doncs, el poeta s’ofereix una primera
resposta: potser el vent ha portat aquest perfum d’espècies fins on som des de vés a saber on?
Però tot seguit ofereix l’alternativa bona: no, és que algú ha dit el nom de València, la ciutat natal
i tan estimada del poeta, el sol record de la qual ja li sembla perfumat.

Podeu assajar procediments semblants. No és tan difícil. És com si una persona aficionada
al futbol (per tornar a la metàfora futbolística), en veure un xut de Messi, pensés en el nas
tan bonic de la seva estimada! Pot semblar ridícul, però és un procediment poètic molt típic
de la poesia àrab, que es mou sempre entre el que és vulgar i el que és exquisit, entre el que
és satíric i el que és seriós.
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Sabíeu que alguns dels poetes més importants en llengua àrab o en dialecte van ser andalusins?
I que els seus poemes encara avui es recorden i es repeteixen arreu del Magrib? I que fins i tot es
canten a Damasc? Alguns d’aquests poetes van néixer ben a prop, com Ibn Khafaja d’Alzira (nascut
l’any 1058). Mireu quins versos tan bonics per expressar el seu amor a Al-Andalus:

«Andalusins, quin goig el vostre!
Aigua i ombra teniu, amb rus i arbres.
El paradís etern és a ca vostra.
Si em deixàreu triar, meu me’l faria.
Viviu-lo! No tingau por de l’infern.
Del paradís al foc no s’hi va mai.»

Fixeu-vos quin sentit tan bonic. Diu que els andalusins no han de patir pel més enllà, ni per l’infern,
perquè ells ja viuen al paradís, i si ja hi viuen no pot ser que els n’expulsin quan morin.
Com veiem, la força de la poesia també consistia en la improvisació, en la capacitat del poeta de
dir els versos espontàniament, d’inventar-los al moment enmig de qualsevol situació.
No és gens estrany, doncs, que als joves magribins els agradi tant avui dia el hip-hop. Passa com
amb els grafits: encara que sigui d’origen estranger, ells el senten com una cosa pròpia, perquè
entronca amb una tradició seva centenària, en aquest cas la improvisació cal·ligràfica.

Un poble tolerant
Com dèiem al començament d’aquest apartat, actualment s’ha estès força la imatge dels àrabs
com un poble intolerant i la religió islàmica com una confessió fonamentalista. Però això només
es dóna en alguns casos, no és generalitzat i, sobretot, no sempre ha estat així. I l’exemple més
clar el trobem a les regions germanes d’Al-Andalus i el Magrib. Els musulmans hi van implantar
la seva religió a còpia de guerres, és cert. Però qui volia romandre cristià o jueu podia continuar
professant la seva religió.
En la tradició musulmana es demana respecte per totes les altres religions, concretament les
anomenades religions «del llibre», és a dir, les dues altres grans religions monoteistes, la jueva i
la cristiana. I així va ser a les regions dominades per l’Islam. De fet, l’Alcorà és l’únic llibre sagrat
del món que accepta l’existència de les altres religions com una cosa bona i volguda per Déu. En
concret, s’hi diu: «Déu ha donat a cadascú una fe i uns costums. Ja arribarà el dia que n’entendreu
les raons». Això no es troba a cap altre llibre sagrat.
Malgrat que, evidentment, van tenir dificultats i van haver de pagar impostos especials, els
cristians que van viure sota domini musulmà (els anomenats mossàrabs) van poder fer-ho amb
una tranquil·litat i una llibertat relatives, en tot cas infinitament millor que els musulmans que van
viure sota domini cristià (els moriscos i el mudèjars), que van patir tota mena de persecucions i
conversions forçoses i, finalment, van ser expulsats el 1609, ara fa 400 anys.
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Una de les raons de l’extraordinari floriment de l’art i la cultura al Magrib i a Al-Andalus consisteix
precisament en la convivència enriquidora entre musulmans, cristians i jueus. Una convivència no
exempta de dificultats, però que en el bàndol cristià era inviable.
Cal afegir, a més, que, encara avui, no tot l’Islam és igual. Tendim a veure’l com un món unitari,
monolític, d’un sol color (normalment el més negre). Però en realitat n’hi ha moltes versions. Una de
les més amables és la del moviment conegut com a sufisme, que va florir també al Magrib i a AlAndalus. Aquest moviment de místics i poetes es caracteritza per una visió universalista i perquè
entén la religió no com una eina d’enfrontament, sinó de concòrdia, d’amor.
Mireu el que deia el gran Ibn Arabi de Múrcia en un dels seus poemes més coneguts:

		
		
		
		
		

«El meu cor s’ha tornat susceptible d’adoptar totes les formes:
Pastura de gaseles, convent per a monjos, temple per a ídols,
Kaaba per a pelegrins, les taules de la Torà i el llibre de l’Alcorà.
La meva religió és la religió de l’amor, onsevulla que es dirigeixin
Els meus passos, allà hi haurà la meva religió i la meva fe.»

És a dir: que, si cal, pot ser cristià, jueu, pagà o musulmà, perquè en realitat no importa de quina
religió ets, perquè l’única religió és la de l’amor. Us sembla que aquest és un Islam agressiu o
fonamentalista?
De fet, els sufís van ser els que van aconseguir convertir una bona part de la població berber,
que durant molt de temps només havia estat superficialment islamitzada. Sabeu com s’ho feien?
Doncs cantant i parlant com els berbers, adoptant els seus costums i adaptant-los a la nova
religió. Allò que no havia aconseguit l’espasa ho van aconseguir les cançons!
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La música àrab
Hem pogut veure que les arts van viure un extraordinari floriment en el món àrab medieval, i l’art
que constitueix el centre d’aquest espectacle, la música, no va ser una exepció. De fet, la música
ens dóna un bon exemple de fins a quin punt era important l’art en general, i la música en particular,
en la cultura islàmica. Un conte d’origen oriental que va circular arreu del món àrab explica que...

«... Temps era temps vivia en un poblet un noi apassionat per la música que
tocava magníficament el llaüt i cantava com els àngels. Aquell jove intèrpret tenia
molt clar que volia convertir-se en un dels músics de l’orquestra del rei i, per tal
d’aconseguir-ho, un dia va agafar el sarró i el llaüt i se’n va anar a peu cap a la
capital del regne. Un cop allà, va intentar demanar audiència al rei, però no se li
va concedir. Com volia veure el totpoderós monarca aquell marrec de poble? El
noi va aconseguir parlar amb el director de l’orquestra reial, el qual, informat del
talent d’aquell jove músic, el va foragitar de palau encara amb més males maneres.
No volia competència, el director! El noi era massa tossut per desistir i va idear
un pla per tal de fer-se escoltar pel rei. Una nit, armat amb el seu llaüt, va entrar
furtivament al jardí de palau i es va enfilar en un gran xiprer que hi havia al mig.
Va esperar que el rei sortís a passejar com feia cada vespre i llavors, quan el va
tenir prou a prop perquè el sentís però no prou perquè el veiés, va començar a
cantar una de les melodies més belles que havia compost. El rei, en sentir aquella
cançó tan bonica, va quedar totalment seduït. Va ordenar als seus soldats que
busquessin aquell home que era capaç de cantar tan bellament. Però el noi s’havia
amagat molt bé, i per més que els soldats miraven per cada racó del jardí, ni
tan sols podien sospitar que el tenien allà al damunt dels seus caps, enfilat al
xiprer! Després d’una cançó en va venir una altra, i el rei cada vegada estava més
embriagat per tanta bellesa i més desesperat perquè els seus homes no trobaven
el cantor. Al final, el rei es va agenollar i va suplicar a qui fos que cantava aquells
versos preciosos que es dignés sortir del seu amagatall, perquè després d’haver-lo
sentit cantar ja no podria passar ni un sol dia de la seva vida sense gaudir d’aquella
veu. El jove músic va baixar de l’arbre i el rei, infinitament agraït, el va nomenar
director de la seva orquestra.»

Aquest conte, més enllà que ens expliqui uns fets reals o no, conté una lliçó fonamental: el rei,
l’home més poderós del país, l’home que no se sotmetia a cap altre home i davant el qual tots els
homes s’agenollaven, es va agenollar davant un músic. L’art, doncs, ho pot tot, és més poderós
que el mateix poder.

18

04

Anem als orígens: abans de l’Islam
Quan Mahoma va néixer, cap a l’any 570,
a la regió àrab d’Al Hijaz,, la vida musical
hi era relativament pobra. Es pot dir que
es reduïa a dos tipus de manifestacions
musicals. D’una banda, les cançons dels
camellers beduïns (els nòmades àrabs),
cants molt simples i monòtons anomenats
huda que seguien el ritme cadenciós
del balanceig de l’animal. D’aquesta
manera distreien els camells de la seva
feixuga càrrega i a si mateixos del viatge
interminable. Al pas de les caravanes, sota
el sol xardorós d’Aràbia, el desert s’omplia
d’aquests càntics primitius.

Miniatura de Yahya al-Wasiti del llibre Maqamat d’Al Hariri de
Basora, 1237. Biblioteca Nacional, París. © AISA

En canvi, els habitants de ciutats com la Meca o Medina escoltaven un altre tipus de cançons, les
que entonaven unes dones singulars anomenades qaïna. Les qäina eren esclaves que estaven al
servei d’un senyor o d’un reietó i que, entre altres serveis, entretenien l’amo amb les seves tonades.
Solien cantar mentre servien el vi. Les que podien estar sota la protecció d’un potentat eren les
més afortunades, perquè, de fet, moltes altres treballaven en burdells i tavernes de mala mort
anomenades hana. No cal dir que les qaïna solien gaudir de molt mala fama. Però en realitat sovint
eren més cultes que els seus propis amos o clients, perquè per cantar els poemes que estaven de
moda havien de tenir una certa formació i, sobretot, molta memòria.
Dit això, no és d’estranyar que en el moment en què va néixer l’Islam, l’any 622, la música fos un art
molt mal considerat pels àrabs, i la professió de músic quelcom molt denigrant que es reservava sols
a cortesanes o, en el millor dels casos, a camellers rudes i analfabets (curiosament, el poeta que
escrivia els versos que es cantaven s’enduia, en canvi, tots els elogis i el seu ofici era ben reputat).
Tampoc no és estrany, per tant, que els primers musulmans veiessin de mal ull tota la música en
general, perquè l’associaven a ambients de disbauxa, a prostíbuls on es consumia vi i es cometien
tot tipus de pecats. De fet, els primers califes o successors de Mahoma van prohibir estrictament
tot tipus de música que no fos la recitació de l’Alcorà (l’art del tajuid) o la crida a la pregària (l’azan,
que es declama des de dalt del minaret de la mesquita).
Però aquestes prohibicions van durar ben poc. No es pot anar contra la natura massa temps i la
música és una necessitat bàsica de l’ésser humà, un element fonamental de qualsevol societat o
cultura. No és exagerat afirmar, com asseguren algunes tribus africanes, que la música és allò que
ens fa persones, allò que ens humanitza. I la cultura de la nova religió islàmica aviat va incorporar
l’art musical com un element principal de la seva civilització. Ho resumia perfectament un músic
àrab: la música és com l’aigua, si li barres el camí en busca un altre, s’endú l’obstacle o l’utilitza
per obrir-se pas. I així, la música que el puritanisme religiós havia amenaçat va sobreviure i es va
convertir precisament en una de les expressions més belles de la civilització islàmica.
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La veu dels esclaus
La prohibició o resistència a la música es va fer insostenible ben aviat, quan l’expansió islàmica va
arribar a Pèrsia i Bizanci i va entrar en contacte amb aquestes dues civilitzacions tan sofisticades
en tots els aspectes, també en el musical. Com ja hem indicat a la introducció, aquests pobles
conquerits posseïen una cultura molt més elevada que la dels mateixos conqueridors àrabs,
i aquests no van tardar a deixar-se «conquerir» culturalment pels derrotats. A través de perses i
bizantins la cultura islàmica va descobrir tota l’herència de les grans civilitzacions del passat com
ara la grega, la romana, l’assíria, la babilònica o l’egípcia, i en va fer una síntesi de totes elles per
construir la seva pròpia identitat cultural.
Va ser llavors quan moltes dones i homes esdevinguts esclaus van introduir, gràcies a les seves
boniques veus, el gust per la bona sonoritat, i això va seduir un gran nombre de governants i
poderosos. Penseu que una persona sense llibertat té molts sentiments profunds per expressar.
Sovint l’instrument que la majoria utilitzem per expressar un dolor, un desig, un esglai o una gran
rialla és aquell que ens fa companyia al llarg del camí: la veu. Fixeu-vos quants exemples tenim
de músiques bellíssimes que van néixer precisament en un context de marginació o esclavatge: el
gospel, que cultivaven juntament amb el cotó els esclaus negres de l’Amèrica del Nord per fer més
suportable la seva duríssima existència; el fado, que cantaven les prostitutes dels barris baixos
de Lisboa per oblidar les seves misèries; la música klezmer, que tocaven els músics jueus per
tal d’alegrar una mica el seu poble fins i tot als guetos... També la tradició musical àrab va néixer
d’alguna manera d’aquesta experiència de la música com a refugi d’una existència miserable, com
a únic espai de llibertat per a qui està cobert de cadenes i grillets.
Diuen que era especialment commovedora la veu
de Mojàrec, el fill d’un carnisser i una esclava.
La qualitat dels seus registres sonors va arribar
fins als palaus i les famílies més riques. A partir
d’aleshores es va valorar cada vegada més la
figura del cantant. Molts nobles s’enamoraven de
les seves esclaves quan les sentien cantar. S’hi
casaven i elles heretaven grans fortunes! Mentre
que els primers califes eren reticents a la música,
la cosa va canviar radicalment amb els seus
successors. Així, la dinastia dels omeies, que va
fer de Damasc la seva capital, va cultivar amb
exquisidesa totes les arts i molt especialment
la música. I la dinastia que els va seguir, la dels
abbàssides, va convertir Bagdad en la capital del
món conegut i un centre musical de primer ordre,
a on arribaven els millors intèrprets d’arreu de
l’Islam per treballar a la cort califal. De la cort dels
abbàssides va sortir precisament un personatge
inigualable del qual parlarem més endavant:
Abul-Hasan Ali ibn Nafi, més conegut amb el nom
de Ziryab.

Miniatura del “Llibre dels reis” de Firdusi, segle XVI.
Museu Compté, Chantilly. © AISA
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La ciència de l’emoció
Va ser tanta la reputació que va adquirir la música en el món àrab que aquesta es va convertir
en una autèntica disciplina científica, vinculada a altres coneixements tan elevats com la filosofia
o les matemàtiques. Però, en què consistia aquesta ciència? Per què els àrabs la van arribar
a considerar tan important com la medicina o tan profunda com la teologia? Evidentment, si la
música fos només un conjunt de notes, de normes i de tècniques interpretatives més o menys
complexes no podria anomenar-se ciència, com a molt habilitat o art, però no pas una ciència!
Però és que per als àrabs de l’edat mitjana, aquells que van apoderar-se de bona part del món
conegut, des de l’Ebre fins a l’Indus, la música era molt més que un conjunt de sons i melodies
agradables a l’oïda. La música constituïa una autèntica «ciència de l’emoció», un estudi sonor dels
sentiments i passions humanes i, sobretot, una teràpia per modificar els estats de l’ànima.
Des dels orígens de la humanitat la música s’ha utilitzat amb finalitats medicinals i curatives. Ja a la
Bíblia veiem que David va curar la bogeria del rei Saül amb el so de la seva cítara, i la mitologia grega
ens ha conservat històries tan conegudes com la d’Orfeu, que era capaç d’amansir les feres amb el
seu cant. La musicoteràpia ha existit, doncs, des d’antic en cultures molt diverses. Però ningú com
els savis islàmics medievals ha arribat a un grau tan elevat de perfeccionament i estudi d’aquesta
disciplina, ningú com els músics àrabs de Còrdova o Bagdad va establir una correspondència tan
exacta entre els moviments de l’ànima i els de la melodia, entre psicologia i música.

Les quatre cordes de l’ànima
Però, com es pot lligar el que escoltem amb les
orelles amb el que passa dins nostre, els nostres
estats físics i mentals? La teoria àrab es basava en
un paral·lelisme entre la composició de la natura, del
cos, de l’ànima i del so del llaüt. Segons aquesta
concepció tan especial, en el cos humà es donaven
quatre “humors” o estats, que es corresponien
amb les quatre qualitats naturals: calent, fred, sec i
humit. Aquests humors es corresponien al seu torn
amb quatre impulsos naturals: expansió, contracció,
dissolució i solidificació. I aquests impulsos estaven en
paral·lel amb quatre estats psíquics o temperaments:
alegria, por, adaptabilitat (que s’adapta a totes les
situacions) i fixació (que s’enganxa a una sola cosa
o pensament). La darrera baula d’aquesta cadena
de correspondències físico-psíquico-musicals era la
que vinculava els quatre estats psíquics i els quatre
humors a les quatre cordes del llaüt (en aquella
època el llaüt àrab encara tenia quatre cordes i no
cinc o sis, com ara).

Miniatura del “Llibre dels reis” de Firdusi, segle X. Biblioteca
Nacional, París. © AISA
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De fet, cadascuna de les cordes del llaüt es pintava d’un color diferent amb un simbolisme ben
precís: la corda més aguda es pintava de groc i representava la bilis; la següent era la vermella,
de la sang; després la blanca, de la pituïta (humor viscós i aquós que segreguen alguns òrgans)
i, finalment, la més greu era la negra, que representava l’atrabilis o bilis negra (un coàgul de sang
en la medicina antiga).
En què consistia, doncs, la musicoteràpia àrab? Ben senzill. La salut del cos residia en l’equilibri dels
seus humors, de la mateixa manera que la salut del cos depenia de l’equilibri dels temperaments, i
la perfecció de la música, en l’equilibri de les cordes, és a dir, l’harmonia de tots els elements. Així
doncs, calia no caure en cap excés, no abusar mai d’un dels quatre elements. I quan algú estava
malalt era perquè el seu cos estava descompensat per un dels quatre humors, i calia equilibrar-ho
amb l’humor oposat, cosa que es podia fer a través de la música, tot utilitzant la corda o sonoritat
que es corresponia a aquest humor.
Sembla senzill, no? Doncs bé, aquesta teoria va donar lloc a pàgines i pàgines de tractats i estudis
d’allò més complicats. Però el més interessant no és la teoria, sinó la pràctica. En primer lloc,
perquè els metges àrabs es van fer famosos per tractar els malalts mentals amb música. Però
sobretot perquè la música àrab es va convertir en una de les més belles i emocionants d’arreu pel
simple motiu que el que pretenia era això, tocar directament l’ànima dels qui l’escoltaven, canviarlos l’estat d’ànim, emocionar-los. No sabem si la música àrab pot curar, però de ben segur que ens
pot emocionar. Ja ho comprovareu en el concert!
De fet, la música àrab té un concepte fonamental que és tarab, que significa ‘èxtasi’, ‘emoció
estètica’. És un estat d’entusiasme que produeix la música i que té un equivalent ben clar en la
música flamenca: el duende. Sabeu què volen dir els flamencs quan diuen que un cantaor o un
cante tenen duende? Volen dir que hi ha «un no-sé-què» que emociona, que és capaç d’arribar-nos
al fons de l’ànima. Aquest «un no-sé-què» és el tarab. Per això de la música tradicional àrab se’n
parla s’anomena sovint «l’art del tarab», l’art d’emocionar, la ciència de l’emoció!
Ja us podeu imaginar que amb tota aquesta teoria tan elaborada els músics —autèntics savis que
coneixien els secrets de la medicina i la filosofia alhora- escrivien patrons musicals o «modes» (en
àrab maqamat, en singular maqam per provocar diferents estats d’ànim en funció del text i del
context en què s’interpretaven. De fet, la paraula “maqam” significa ‘estadi’, ‘estació’, és a dir,
que cada “maqam” es correspon amb un estadi de l’ànima, amb una estació de la nostra evolució
personal. Cada mode volia provocar uns sentiments concrets, tal com passa en d’altres tradicions
com ara a l’Índia, on s’anomenen ragas. Així, hi havia modes per:
• Fer plorar, per exemple pel record d’un lloc, d’una persona o d’una època millor.
• Fer riure, en festes i reunions.
• Excitar la sensibilitat, per exemple en contacte amb la natura.
• Potenciar la generositat o la valentia, quan els versos descrivien escenes de batalla.
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Escoltem la veu d’aquest cantant.
ÀUDIO 1 > Solo de veu
Aquí teniu la traducció de la lletra:
«Ha aparegut la lluna. Diguem gràcies, ja ha arribat el profeta. Tu que has estat enviat
a nosaltres, tu que ens has portat la guia que hem de seguir, has honorat la ciutat.
Benvingut tu, el millor dels missatgers».

Intenteu definir amb els vostres alumnes les característiques de la veu: greu o aguda,
fosca o clara, brillant o apagada, quieta o moguda, gruixuda o prima, etc.

Després, definiu allò que ens transmet: alegria o tristesa, quietud o inquietud, emoció
o indiferència, records, sensacions desconegudes, seguretat, dolçor, dolor, etc. Sigueu
exigents en demanar que s’utilitzin els adjectius adequats.

Us heu fixat que el text i la melodia semblen una sola cosa? Trobeu que té relació el
significat de la lletra amb la manera com s’interpreta?
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El rei dels instruments àrabs: l’ud
Un instrument de vibracions suaus, dolces i misterioses es va convertir en l’amic inseparable de
la veu: l’ud (o llaüt).
El seu origen sembla que es remunta a Pèrsia,
molt abans de l’arribada de l’Islam. Però no va
ser fins al segle VII que va començar a expandirse per l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica gràcies
precisament als àrabs, que el van adoptar dels
perses, i se’l van fer seu i el van portar allà
on van arribar. Sabeu que encara avui perses
i àrabs tenen acalorades discussions perquè
es disputen l’origen del llaüt? De fet, tots
dos tenen part de raó, perquè l’avantpassat
del llaüt era un instrument persa anomenat
barbat, però tal com avui el coneixem és una
elaboració dels àrabs.
I van ser els àrabs precisament els qui van
portar el llaüt als dos extrems del món conegut: Miniatura del llibre “Cantigas de Santa María” d’Alfonso X
a la Xina, a través de la Ruta de la Seda, on “el savi”. Real biblioteca d’El Escorial.
© The Bridgeman Art Library / AISA
va evolucionar en un instrument tradicional
anomenat pipa, i a Europa, a través d’Al-Andalus, on finalment es va convertir en un instrument
que potser us sona: la guitarra! Fixeu-vos en aquesta miniatura medieval (extreta de les Cantigas
de Santa María d’Alfonso X, rei de Castella), en la qual veiem un rei àrab i un de cristià tocant junts
el llaüt. Quina imatge, oi?
Si bé al començament tenia quatre cordes, al segle IX un cantant llegendari del qual ja us hem
parlat, d’origen persa o potser kurd, n’hi va afegir una cinquena. Era Ziryab, un gran músic que va
haver d’abandonar la cort de Bagdad a causa de a l’enveja del seu mestre Ishaq Al-Mossuli i es va
acabar instal·lant a Còrdova, on va fundar una escola de música d’una gran reputació, considerada
el primer conservatori de la història! Ziryab va ubicar la cinquena corda entre la 2a i la 3a i la va
tenyir de color vermell com la 2a, però aquest cop no simbolitzava la sang, sinó la respiració, l’alè
vital, l’ànima. No sabem si el simbolisme és encertat o no, el que és ben segur és que aquesta
cinquena corda va donar al so del llaüt una subtilitat i una delicadesa que es corresponen totalment
amb l’element que volia simbolitzar!
Escoltem ara l’ud.
ÀUDIO 2 > Solo d’ud

Escolteu com sonen el llaüt i la veu alhora.
ÀUDIO 3 > La veu i l’ud
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De pares a fills, de mestres a deixebles
Una de les característiques principals de la música àrab és que s’ha anat perpetuant a través dels
segles per la transmissió oral, és a dir, que ha anat passant de pares a fills, de mestres a deixebles,
sense cap registre escrit, sense llibres ni partitures.
Això vol dir que s’ha donat molta importància a la memòria dels cantants i intèrprets, a diferència
del que passa a la tradició musical europea, que ha utilitzat la música escrita com a referència
per ensenyar i educar. I això no és ni millor ni pitjor que el sistema àrab. Simplement cada música
s’ensenya segons el mètode que li va millor.
Sabeu per què la música àrab es transmetia d’aquesta manera? No era pas perquè no fossin prou
avançats per inventar un sistema de notació (de fet, ja en tenien algun), sinó simplement perquè no
el necessitaven i perquè no els convenia per la naturalesa de la seva músic. Perquè, tal com veurem,
la música àrab es basa en bona part en la improvisació, i per aprendre a improvisar cal excercitar la
memòria, no acostumar-se a refiar-se d’una partitura. Si s’oblida un fragment de cançó, s’inventa una
alternativa. D’aquesta manera, allà on no arriba la memòria hi arriba la inventiva i la improvisació!
Però, a més, la relació entre mestre i deixeble era tan estreta que el mestre esdevenia pràcticament
un segon pare per a l’alumne. Sovint el deixeble anava a viure a casa del seu mestre i s’hi estava
com un fill més mentre aprenia l’art musical. No és estrany que sovint mestre i deixeble fossin
realment pare i fill, i que a través del temps es constituïssin autèntiques nissagues de músics,
famílies que durant generacions tenien excel·lents músics entre els seus membres. Que aquesta
relació fos tan íntima és ben lògic si teniu en compte el que us hem dit abans: que la música era
molt més que música, era també filosofia i medicina, una manera de veure el món i de curar el cos i
l’ànima. Per tant, és normal que aprendre música fos molt més que aprendre a tocar un instrument
o a cantar bé: significava tot un aprenentatge per a la vida! I hi ha coses que no es poden aprendre
dels llibres, s’han de viure o algú molt proper i estimat les ha d’explicar.

Seria interessant esbrinar si els nois i les noies de la classe han rebut en algun moment
aquest tipus d’influència oral, per exemple a través de les cançons de bressol.

Com sona la música àrab
Cromatismes
Aquesta civilització musical tan antiga i singular deu la seva riquesa melòdica al fet que disposa
d’una gran quantitat de sons, molts més que nosaltres. I això no és màgia, és simplement gràcies
a les subdivisions del to.
L’estructura fonamental de la tradició musical europea es basa en una escala de set notes que
correspon a les tecles blanques del piano. És l’escala diatònica. La suma d’aquesta escala amb
la pentatònica (cinc notes negres del piano) dóna com a resultat l’escala cromàtica occidental, de
dotze notes, això és, una octava:
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Els músics àrabs, a diferència dels occidentals, tenen octaves de vint-i-quatre notes. Cada una té un
nom propi que no es repeteix a cap més octava. Les distàncies entre aquestes notes no són només
de to o mig to, sinó de quart de to i, fins i tot, de tres quarts de to! Això vol dir que s’amplien les
possibilitats sonores, que donen com a resultat melodies a les quals no estem gens habituats.
Aquí teniu un esquema d’una octava àrab ascendent:

Segurament heu observat que tot plegat té forma d’edifici. Doncs bé, els pilars de la construcció
que sostenen el conjunt de l’edifici i el sostre fan referència a les notes més importants, o, dit
d’una altra manera, les més utilitzades. Amb aquestes notes comença una gran part de la música
tradicional.
Aquí teniu l’enregistrament d’una escala de do major feta amb un violí. La sentireu
primerament sense alteracions, com si toquéssim les notes blanques del piano, per
entendre’ns. Després amb quarts de to a la tercera i sèptima notes (mi i si). Fixeu-vos que
la distància de quart de to dóna un aire «menor», melancòlic i una mica inestable.
ÀUDIO 4 > Escala de do amb violí

Ara podeu escoltar un piano que fa cromatismes occidentals de melodies diferents. Malgrat
que hem ajuntat tres peces en una, sabeu el nom de cada peça? Quins cromatismes són
ascendents i quins descendents?
ÀUDIO 5 > Melodies d’Occident amb cromatismes
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Escolteu ara el violí com fa l’escala de do seguida d’una cançó popular del Marroc. Aquesta
escala (amb els dos quarts de to) és un model o un patró que serveix de referència i es
desenvolupa després en aquest tema.
ÀUDIO 6 > Escala (patró o maqam) seguida d’un tema popular del Marroc

Les escales són la base d’aquesta gran varietat de modes àrabs anomenats maqamat (maqam
en singular), uns patrons melòdics i rítmics que són els pilars de tota la música àrab, un edifici
monumental.

La melodia
Fàcilment trobarem fins a dotze patrons de maqam si escoltem músiques del Magrib, tot i que en
realitat n’hi ha cinquanta-dos. També s’utilitzen molt els unísons (o tutti, com diríem en la música
clàssica europea, en què diferents instruments fan un sol so), els intervals o les distàncies entre
notes de quarta, quinta, octava i segona augmentada, molt poc freqüents en melodies d’Occident,
i un gran nombre d’ornamentacions o figures musicals: el trinat (en què una nota s’alterna molt
ràpidament amb la següent), l’appoggiatura (una nota que en reforça una altra), el glissando
(desplaçament d’una nota a una altra lliscant per totes les que hi ha al mig), etc.
Fixeu-vos en les ornamentacions. El cantant fa servir la gola amb una gran habilitat!
ÀUDIO 7 > Ornamentacions amb la veu

La improvisació
Els músics àrabs, de la mateixa manera que els poetes, també es van formar en la tècnica de la
improvisació, que era tot un art. De fet, era un dels pilars de la música, fins al punt que un músic
que no sabia improvisar simplement no era considerat músic. I les seves improvisacions podien
arribar a sonar durant hores! Tot depenia de la reacció del públic que l’escoltava. Sovint el silenci
s’interpretava com una falta d’interès, mentre que els gemecs i crits d’aprovació animaven el músic
a continuar improvisant. Us sorprèn que parli de crits i no d’aplaudiments? Doncs així és, perquè
en la música àrab picar de mans com a signe d’aprovació es va incorporar molt tardanament com
a fruit de la influència occidental. Antigament aplaudir enmig d’un concert s’hauria considerat una
cosa molt grollera, una manera d’interrompre el concert. De fet, és veritat que constitueix tota una
interrupció. Us heu fixat mai que alguns músics, sobretot de música clàssica, demanen que no
hi hagi aplaudiments entre peça i peça? Doncs això els músics àrabs tradicionals ho tenien molt
clar. Si del que es tractava amb la música era de crear un clima, un estat emocional molt concret,
calia que res no trenqués aquest ambient. I el públic es limitava a proferir crits o expressions com
ara «Al·là» (que literalment vol dir ‘Déu’, però que entonat així significa més o menys ‘Déu meu’),
o també «Al·lahu akbar» (que significa ‘Déu és gran!’). Fixeu-vos que d’aquesta manera afegien
emoció a la música, perquè en comptes d’aplaudir pronunciaven paraules o expressions que eren
com una mostra d’agraïment a Déu per donar-los l’ocasió de gaudir d’una música tan bonica. I
això no desconcentrava el músic, ben al contrari, el feia sentir especial i l’esperonava a improvisar
encara més.
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Vinga, a veure què us recorda aquesta manera de fer. Ja us ho hem dit a la introducció: això és
exactament el mateix que fan els flamenc amb els seus jaleos, quan diuen anda o dále, o canten
les lloances del músic i tota la seva família («¡eres el mejor del mundo entero!»). I recordeu el
què us hem indicat abans, que el jaleo flamenc per excel·lència, el famós “olé”, ve precisament
d’aquest costum dels àrabs andalusins d’excalmar “Al·là”.
I si el públic havia d’animar un músic a tocar (o directament fer-lo callar!), el músic al seu torn
havia de donar motius al públic perquè el volgués continuar escoltant. I per fer-ho havia de saber
interpretar què volien escoltar!. És a dir, que havien de ser autèntics psicòlegs i endevinar sobre
la marxa quins ànims tenia la gent, quins sentiments els dominaven en aquell moment, per fer
anar la música en aquella direcció. Ja veieu que la música àrab no es pot entendre sense aquesta
concepció tan espiritual de l’art.
El que és ben segu, per tot el que hem dit fins ara,és que un bon músic àrab mai no toca igual
la mateixa peça, aquesta mai no sona de la mateixa manera. Perquè no la té escrita i improvisa
moltíssim, i la gent li demana que improvisi sobre la marxa o que ofereixi una petita variació cada
vegada que canta o toca la mateixa peça. Això mateix ho podem trobar en el jazz!

Els ritmes
El ritme existeix a tot arreu: als cicles de les estacions en la natura, als sons repetitius dels grills i
d’algunes aus nocturnes, fins i tot dins l’ésser humà, en la respiració i en els mateixos batecs del
cor. De fet, el rimte és la primera experiència musical que tenim les persones, i de ben segur els
primers instruments que van existir van ser els de percussió (encara que fos el propi cos!).
Al Magrib hi ha tres sons que representen els ritmes a través de les percussions: dum, tak i ka.
A més a més, hi ha un quart element sense el qual aquests ritmes no existirien, que és la
pausa.

Dum

És el temps fort del ritme que es produeix picant amb quatre dits de la mà
dreta al mig de la darbukka, un dels principals instruments de percussió.

Tak
Ka

El temps dèbil. Apareix quan es pica l’extrem de la darbukka amb tota
la mà esquerra.

És el mateix cop que el tak, però amb l’altra mà.

Amb aquests tres sons es creen els quatre ritmes principals, que són saidi, baladi, malfuf i
masmudi.
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Saidi
L’origen del nom el trobem en una regió de l’Alt Egipte anomenada Al-Saïd, i el ritme provenia d’un art
marcial que utilitzava bastons molt llargs per executar els moviments de les danses que imitaven una
lluita.
1
dum

S’escriu en un compàs de quatre per quatre.

+
tak

2

+
3
dum dum

+

4
tak

Aquí teniu l’enregistrament del ritme saidi, primerament amb la veu, després amb el cos (els temps
forts colpejant amb una mà el pit i els dèbils picant amb l’altra mà a la cuixa) i, finalment, amb un
instrument de percussió anomenat daf.

ÀUDIO 8 > Ritme saidi

Baladi
Significa ‘del poble’ i s’utilitza molt a la dansa àrab.
També s’escriu en un compàs de quatre per quatre.

1
+
dum dum

2

+
3
tak dum

+

4
tak

És el mateix ritme que el saidi però amb una altra disposició dels temps forts i dèbils.
A continuació escoltareu l’enregistrament del ritme baladi primerament amb la veu, després amb el
c o s i finalment amb un altre instrument de percussió anomenat riq.

ÀUDIO 9 > Ritme baladi

Malfuf
Significa ‘envoltat’; generalment es fa servir per entrar i sortir de l’escenari.
S’escriu en un compàs de dos per quatre.

1
dum

+

2

+
tak

tak

Escolteu com sona el ritme malfuf amb la veu, el cos i un altre instrument anomenat darbukka.

ÀUDIO 10 > Ritme malfuf

Masmudi
S’estructura en dues parts, cadascuna amb quatre temps, i té dues versions.
Compàs de vuit per quatre.

Primera versió:
1

+

dum

2

+

dum

3

+

4

dum

+

tak

5

+

tak dum

6

+

7

+

8

tak tak tak

+

tak tak

Així sona la primera versió del ritme masmudi amb la veu, el cos i el daf.

ÀUDIO 11 > Ritme masmudi gran
Segona versió:
1
dum

+

2
dum

+

3
tak

+

4

+

5

tak tak dum

+

6
tak

+

7

tak tak

+

8

+

tak tak

Així sona la segona versió del ritme masmudi amb la veu, el cos i el daf petit.

ÀUDIO 12 > Ritme masmudi petit
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Ara sentireu un enregistrament en què apareixen el daf, el riqq i dues darbukkes, una de
les quals fa una improvisació. Quin és el ritme bàsic que es fa servir?
ÀUDIO 13 > Secció rítmica

Intenteu que els vostres alumnes reprodueixin aquests ritmes amb el cos i amb la veu.
Podeu dividir la classe en dos grups, l’un que faci sonar els dums o temps forts, i l’altre els
taks o temps dèbils. Els més atrevits poden fer algunes improvisacions rítmiques. També
podeu combinar el saidi i els masmudi fent polirítmies.
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Cada poble, la seva música:
les músiques del Magrib
La música dels berbers
Els homes i les dones que vivien al nord d’Àfrica abans que hi arribessin els conqueridors àrabs
procedents de la península Aràbiga i Síria eren els berbers, una paraula que ja hem dit que significa
‘éssers o homes lliures’. Aquest poble habita avui diverses parts del Magrib, especialment les
muntanyes del nord del Marroc i Algèria, parla la seva llengua pròpia i manté una cultura basada en
l’íntim contacte amb la natura. Les seves músiques no es poden entendre sense tenir en compte
aquest vincle tan estret amb la natura.
Segons la visió del món tradicional dels berbers tot és natura. Pot semblar una cosa ben òbvia,
però mireu d’entendre el que volen dir. Tot el que hi ha en aquest món forma part de la natura,
està sotmès a un ordre i a uns cicles naturals, i res no se n’escapa. Els éssers humans no ens
comportem d’una manera gaire diferent de com ho fa un animal, ni som gaire diferents d’un arbre.
Perquè som part d’un tot anomenat natura.
Així, per exemple, entenen que en la natura hi ha una fertilitat de la qual participen tots els
elements. Als camps creix blat com a la panxa de la mare creix un nen. I només cal escoltar les
seves músiques per entendre-ho. Perquè les seves cançons són sobretot festives i acompanyen
dos moments molt concrets de la vida de la gent: la collita i les noces. És a dir, la fertilitat de la
terra i la de les persones són una sola cosa. Celebren que estan a punt de collir el fruit de la terra
de la mateixa manera que celebren que ben aviat naixerà un nen.
Els berbers acompanyen les feines del camp i les festes de noces amb danses i instruments de
vent o de percussió, però sobretot a través del cant. Quan celebren les estacions, per exemple,
toquen un bonic pandero que té forma de lluna plena: el bendir. També un clarinet de doble canya
anomenat aranin. Quan representen el moviment dels astres, hi afegeixen unes danses circulars i
canten durant tota la nit. Això també passa quan celebren algun casament.
Els cants imiten els sons dels animals i dels ocells, una mostra més de la fusió que volen experimentar
amb la natura, i els utilitzen per sembrar, per llaurar i per segar. Aleshores les melodies, com també
els tambors, són suaus com el vent que acaricia la terra... i això pot beneficiar la collita. Aquest és un
dels elements més bonics de la música i la cultura berber. Perquè, com que tot forma part del mateix
tot, si tot participa de la natura, res no pot succeir sense que tingui efecte en altres àmbits. Posarem
l’exemple que ens interessa perquè ho entengueu. Els berbers creuen que la música no només
pot canviar les persones, sinó també els animals, les plantes i, fins i tot, els objectes inanimats.
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Això és una conseqüència de la seva visió del món: si la música forma part de la natura, això vol
dir que pot canviar-la. Així, quan els pagesos canten mentre sembren, no és només per animarse a ells mateixos, sinó també per animar la terra perquè sigui generosa i doni bons fruits. Què
us sembla aquesta manera d’entendre la natura i la relació de les persones amb la natura? De
segur que si els països i les empreses compartissin aquesta concepció del món no hi hauria tanta
contaminació, oi?
Escolteu una dolça tonada que forma part d’un tema d’origen bereber. Com que sonarà al
concert, una manera d’acostar-nos a aquest poble de les muntanyes és que els nois i les
noies se l’aprenguin i acompanyin el músic que la interpretarà.
ÀUDIO 14 > Fragment de la cançó berber A vava Inouba

Aquí en teniu la partitura:

A vava Inouba
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La música dels gnaues
Els gnaua són els descendents dels esclaus negres que van ser portats per la força a Magrib
als segles XVII i XVIII. Es a dir que la seva és una història tràgica, perquè van arribar al Marroc
contra la seva voluntat. Però han sabut capgirar aquest passat tan trist i conservar la seva cultura
i identitat africanes tot barrejant-les amb la cultura àrab del país on ara viuen. Per això fusionen
càntics sagrats àrabs amb ritmes dels seus països d’origen, com ara el Senegal, Mali o Guinea.
Fan una música repetitiva amb melodies i ritmes trepidants que té com a objectiu alliberar els
mals esperits i sanar certes malalties psíquiques. Ells també feien musicoteràpia molt abans que
existís aquesta paraula!
Els instruments que utilitzen són el guembri, una caixa de fusta extreta del tronc d’un arbre amb un
pal i tres cordes, que marca el ritme i que, si no fos perquè no té amplificadors, podria semblar un
baix elèctric; els tambors, que conviden els oients a dansar amb un so penetrant; i les kàrkabes,
dues castanyoles de metall que es fan picar l’una contra l’altra, acompanyen els tambors i ens
recorden les castanyoles de la música flamenca.
El ritual més important dels gnaues rep el nom de Lila i se celebra en diverses ocasions especials
durant l’any. En el transcurs de la Lila, que dura tota una nit, els gnaues canten i invoquen els
seus esperits. S’organitzen en grups, i cadascun està guiat per un mestre de cerimònies, que
és qui s’encarrega de proposar el repertori i mantenir la tradició. El més bonic de tot és que han
conservat part de les seves creences ancestrals africanes, que es basaven en la idea que tot té
esperit, fins i tot els animals i les plantes, juntament amb la religió islàmica. I així poden invocar
Déu mentre imiten crits d’animals o sorolls de la selva. Un cop més veiem que totes les religions
es poden trobar si volen.
Escoltem els ritmes hipnotitzadors dels gnaua
ÀUDIO 15 > Ritmes gnaues
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La música dels sufís
La religió islàmica no té una música litúrgica pròpia, com pot tenir la cristiana amb el cant gregorià
o la música d’orgue. A dins d’una mesquita no es canta res, només s’hi resa i, com a molt, es
llegeix el llibre sagrat dels musulmans, l’Alcorà, de manera melodiosa. En una mesquita mai no
sentireu cap instrument, només la veu humana, perquè es considera que la veu és un do de Déu
i en canvi els instruments són invencions humanes. Ja us hem explicat que al principi l’Islam va
ser molt reticent a qualsevol forma de música, i que de mica en mica va anar canviant aquesta
postura. Tant és així que un dels moviments més importants de l’Islam va acabar incorporant la
música com un element fonamental de la seva religiositat, com una manera privilegiada d’acostarse a Déu. Parlem del sufisme, la branca mística de l’Islam.
Voleu saber què tenen de diferent els sufís de la resta de musulmans? Mireu: la paraula “Islam”
vol dir literalment “submissió”. És a dir, que el creient se sotmet a Déu, el reconeix com el seu pare
i senyor i es resigna a tenir-hi un contacte indirecte, a través de la pregària i la lectura de l’Alcorà,
de la mateixa manera que un súbdit de l’època se sotmetia al seu rei sensepoder-lo tocar ni parlarhi mai directament. Els sufís també són musulmans, també se sotmeten a Al·là, però ho fan per
amor, no per por ni perquè vulguin cap recompensa, sinó perquè estimen Déu i totes les persones.
I aspiren a tenir un contacte directe amb Déu, de la mateixa manera que poden tenir a prop aquells
que estimen. I per aconseguir aquest contacte directe amb Déu sabeu què fan servir? La música!
Ja veieu que no és una petita diferència!
Els sufís són presents a tot arreu on hi ha musulmans. A cada país musulmà hi ha un grup de sufís
amb uns costums i pràctiques particulars vinculats a la cultura del país. I això és el que trobem
també al nord d’Àfrica, al Magrib, on celebren festes en què la gent es reuneix per cantar, fer sonar
instruments de tota mena i ballar dies i nits sencers sense parar. Com a tot arreu, els sufís del
Magrib s’ajunten en confraries o petits grups i esclaten d’alegria amb ritmes i cants d’amor a Déu.
De segur que la paraula confraria us sona de la Setmana Santa, oi que sí? Sabeu que a Andalusia i
també a Catalunya durant la Setmana Santa hi ha diferents confraries que surten al carrer amb els
seus “passos” i que cadascuna té les seves cançons, les seves pràctiques i tradicions? Doncs a
veure si endevineu d’on ve aquest costum de les confraries de Setmana Santa. No, dels japonesos
no, dels àrabs un altre cop!
La música dels sufís, com la dels gnaues, és intensa i molt insistent perquè el que volen és que
la gent entri en èxtasi, que se senti tan emocionada que perdi la noció del temps i l’espai i se
sentin per un moment més a prop de Déu. La seva és una visió de l’Islam oberta i tolerant, molt
diferent de la que sovint ens fan arribar els mitjans de comunicació. De fet, les congregacions sufís
s’anomenen turuq, en singular tariqa, que significa literalment ‘camí, ‘senda’, perquè entenen que
els seus costums són un camí per arribar a Deú, però només un dels camins possibles. Tenen
un proverbi que ho resumeix perfectament: «Hi ha tantes maneres d’arribar a Déu com éssers
humans sobre la Terra».
Perquè us feu una idea de la seva saviesa, aquí teniu un conte sufí que porta per títol La recompensa
del desert. Penseu que en la tradició sufí els contes són molt importants, són un gènere literari
molt digne, no pas per entretenir els nens, sinó per ajudar els adults a entendre millor les seves
idees. Fins i tot un gran tractat filosòfic el trobareu farcit de contes!
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Fa molt de temps, un jove anomenat Kirzai havia de fer un viatge de negocis a un
poble situat a 200 quilòmetres de distància d’on ell vivia. Per falta de temps, va
agafar el camí més curt, però també el més difícil: el desert. Va abeurar el seu camell
i es va posar en ruta.
A mig camí, un remolí de sorra el va sorprendre. Com que no podia perdre ni un
minut, es va tapar la cara i va continuar avançant. De sobte una calma estranya el
va envoltar i a pocs metres va veure una figura humana estesa a terra amb el seu
camell. Era un vellet. «Ets tu, Kirzai?», li va dir l’home. El jove no s’ho creia. «Saps
qui sóc? La meva fama s’ha estès per tot aquest desert? I tu, qui ets? Sigui com
vulgui, no et trobes bé i t’ajudaré.» De seguida el jove Kirzai li va oferir aigua de la
seva cantimplora i va pensar: «Una vida val molt més que un compromís de negocis».
El va fer pujar al seu camell i li va indicar el camí que havia de seguir. Mentre el
vell marxava, agraït, el va mirar una llarga estona i va pronunciar unes estranyes
paraules: «Algun dia el desert et recompensarà».
Trenta anys més tard, Kirzai s’havia convertit en un home de negocis que viatjava
d’un lloc a l’altre. Un dia, fora de casa, va rebre la notícia que el seu fill s’havia posat
malalt. Va abeurar el seu camell, va omplir les cantimplores i es va preparar per anarlo a veure. Per fer-ho, va agafar la drecera que ja coneixia del passat.
Amb les presses, però, a Kirzai li va relliscar la cantimplora de les mans i es va
quedar sense ni una gota d’aigua. Desesperat, assedegat, va entrar en el desert.
Amb la llengua seca i la pell cremada, caminava cada vegada més a poc a poc, fins
que de sobte un remolí de sorra el va sorprendre. Aleshores va pensar que allò seria
el seu final i que no tornaria a veure el seu fill. Com per art de màgia, en la llunyania
va aparèixer una figura humana estesa a terra al costat d’un camell, i a mesura que
s’acostava el va anar reconeixent. Era ell mateix!! Recordava el seu rostre de quan
era més jove, la roba que portava i, fins i tot, el camell!
«Ets tu, Kirzai?», va dir-li l’home amb una veu ronca. El jove, sorprès, va contestar:
«Saps qui sóc? La meva fama s’ha estès per tot aquest desert? I tu, qui ets? Sigui
com vulgui, no et trobes bé i t’ajudaré».
El vell Kirzai, amb un somriure als llavis, va preferir beure l’aigua que li oferia i no dir
res. Però mentre marxava es va mirar el jove que una vegada havia estat ell i només
va trobar aquestes paraules: «Algun dia el desert et recompensarà». Aleshores va
muntar el camell i va anar a trobar el seu fill.
Kirzai va arribar a ser un home savi i respectat. Quan explicava aquesta estranya
història tothom se’l creia. El desert on va passar va rebre el nom de Samavstrecha,
que vol dir ‘el desert on cadascú es troba a si mateix’.
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Música araboandalusina
Mentre a gran part d’Europa es cantaven cants gregorians en llatí —un dels fonaments de la
música occidental—, el músic Ziryab, des de la cort del califa Abderraman II, a Còrdova, introduïa
melodies refinades de Bagdad i donava un gran impuls a l’art dels habitants d’Al-Andalus. Així
naixia la música araboandalusina, en escoles de la mateixa Còrdova, Sevilla, Granada i als palaus
de tot aquest territori.
La composició musical per excel·lència d’aquella època era la nuba, una sèrie de peces entrellaçades
com una suite que parlaven de la bellesa, la sensualitat i l’amor, generalment com a prova de
l’existència de Déu. Com sempre passa en la cultura islàmica, el que és sagrat i el que és profà
es confonen, i un poeta pot parlar de la seva estimada i lloar Déu en el mateix vers! De “nubes”
se’n van arribar a compondre fins a vint-i-quatre tipus diferents, una per a cada hora del dia. De
fet, però, el moment ideal per tocar música era a la nit, durant unes vetllades que s’anomenaven
tsambres (zambras) o liles. Us recordeu d’aquesta darrera paraula? És la mateixa que utilitzen els
gnaues o els sufís per anomenar les seves sessions de música i pregària. Ja veieu, doncs, que els
límits entre el que és profà i el que és sacre es confonen un cop més.
No és l’única frontera difusa entre la cultura àrab i l’andalusina. També la que separa el que és
culte del que és popular; perquè la música arabandalusa es va estendre des dels palaus a les
places dels pobles, i la gent la va incloure en el seu repertori popular per poder-hi participar. Aquest
arrelament entre el poble és el que explica que la música àrabandalusa sigui un dels elements més
importants que conflueixen en la música popular més coneguda sorgida a Andalusia en els segles
posteriors: el flamenc. En el cante jondo i molts dels seus palos trobem nombrosos elements que
són clarament d’origen àrab. Només cal escoltar un cantaor acompanyat d’una guitarra expressant
sentiments profunds de desamor, soledat i nostàlgia per imaginar-se com podia sonar un cantant
andalusí acompanyat d’un al llaüt en una de les emotives liles.
En plena coexistència de les religions jueva, musulmana i cristiana, els àrabs de d’Al-Andalus
van cultivar molt especialment tres gèneres poeticomusicals: les “kharges” (en castellà jarchas,
laments de la dona en absència del seu estimat), les moaixakhes (que se solien cantar en honor
a un protector o mecenes) i els “zègels” (de caràcter més popular). Com deveu recordar a la
introducció us explicàvem que a l’edat mitjana el món islàmic era un autèntic corredor cultural, i això
explica que encara avui a llocs tan allunyats com Síria o l’Índia es continuïn cantant moaixakhes
d’origen andalusí.
Però hi ha un lloc on de la cultura andalusina s’ha conservat molt més que uns quants versos.
Parlem del Magrib. Perquè aquí va ser on es van refugiar els musulmans andalusins el 1492,
quan el darrer territori d’Al-Andalus —el regne natssarita de Granada- va caure a mans dels Reis
Catòlics. I també va ser aquí on van anar a parar el 1609 tots els mudèjars, els musulmans que
s’havien quedat a la Península i s’havien convertit en cristians, però només d’aparença, ja que
havien conservat intacta la seva llengua, la seva religió i la seva cultura. I la seva música, és clar.
La majoria d’aquests mudèjars eren valencians, per cert, i tant ells com els andalusins que havien
marxat cent anys abans es van endur amb l’equipatge ben pocs objectes però molta enyorança.
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I van deixar a la Península monuments i exemples artístics tan impressionants com la mesquita
de Còrdova, l’Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o el Palau de l’Aljaferia de Saragossa. No
cal dir que cap d’aquests monuments no hi cabia dins l’equipatge. Cap? Sí, n’hi ha un que sí que
el van poder encabir dins el farcell: les seves bellíssimes melodies, els seus instruments, els seus
ritmes fascinants; en definitiva, aquest monument anomenat música àrabandalusa.
I la van conservar al Magrib fins avui dia. Diuen que els músics de Còrdova es van establir a
Tilimsen (Algèria), els de Granada i València a Fes (Marroc), i els de Sevilla a Tunis (Tunísia) i Trípoli
(Líbia). Es fa difícil saber on es van instal·lar exactament, el que és ben segur és que les seves
músiques es van estendre per tot el Magrib, i per això no us ha d’estranyar si encara avui un dels
gèneres musicals més bonics del Marroc s’anomena gharnati, és a dir, ‘de Granada’.
La música àrabandalusina que havia portat Ziryab de Bagdad va sobreviure al nord d’Àfrica i es
va convertir en la música tradicional clàssica per excel·lència dels països magribins: al Marroc
s’anomena “Al-Ala” i és on millor s’ha conservat l’herència musical andalusina, però també la
trobem a Algèria, a Tunísia (on s’anomena “Maluf”) i fins i tot a Libia. Per això d’aquesta música
se’n diu música àrabandalusina (o magribinoandalusa, o fins i tot marroquinoandalusa en el cas
del Marroc), perquè recull la tradició medieval andalusina i també la àrab actual. Podeu seguir
aquest insòlit recorregut de més de mil anys i quilòmetres a través d’un zègel que va néixer a
Bagdad, va recórrer tot el món musulmà fins a establir-se a Espanya i avui dia envelleix en alguns
pobles de Portugal. Parlem de Las tres morillas, una cançó popular del segle XV.
El poeta granadí Federico García Lorca en va escriure una versió molt coneguda:
Tres morillas me enamoran en Jaén:
Axa y Fátima y Marién
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallábanlas tomadas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
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I aquí en teniu la partitura:

Las tres morillas

Escolteu Las tres morillas primerament amb la veu d’un cantant clàssic d’Occident
i després amb la improvisació d’un cantant marroquí. Podeu comparar i analitzar els
diferents estils d’aquestes dues veus. I també aprendre-la!
ÀUDIO 16 > Las tres morillas

Sabíeu que el gran compositor europeu Mendelssohn en va fer una bella harmonització? La
trobareu a l’andante de la seva quarta simfonia. En aquella època, al segle XIX, molts compositors
occidentals van descobrir les músiques àrabs i orientals i en van quedar fascinats. És un fenomen
que es coneix amb el nom d’orientalisme.

Música chaabi
Chaabi significa ‘popular’, i es tracta de l’herència viva de la mateixa música araboandalusina
perquè conserva elements de la música culta d’Al-Andalus adaptada al gust popular, però també
emparentada amb la tradició berber. Es toca sovint als casaments, les festes, els mercats i els
cafès, i ha donat una gran quantitat d’intèrprets, tant cantants com instrumentistes. Avui dia sona
a les ràdios d’Algèria i el Marroc, sobretot. Diríem que és una música d’ús quotidià, un calaix de
sastre que conté totes aquelles músiques que agraden al carrer. Podeu sentir un cantant chaabi
que us soni a pop i un altre que us semblarà ben clàssic!
Tradicionalment els cants s’acompanyaven de darbukkes i guembris, però ja se sap que els gustos
populars no entenen de normes, i a poc a poc s’hi van anar incorporant instruments més moderns,
com ara les congues, les guitarres elèctriques, els sintetitzadors o les bateries.
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Escolteu la tornada de La tarara, una cançó que s’ha conservat fins avui dia i que també
va versionar García Lorca.
ÀUDIO 17 > Tornada de La tarara

Com que també escoltarem la cançó sencera al concert, podríeu ensenyar als vostres
alumnes aquesta melodia per fer més animada la festa.

Aquí en teniu la partitura:

La tarara

Música rai
Aquest gènere musical va néixer al començament del segle XX al port algerià d’Oran. Rai significa
literalment ‘opinió’, ‘punt de vista’ i és per tant una expressió de la individualitat, del sentiment
de cadascú per damunt de les normes establertes. No és estrany, doncs, que el rai es pugui
considerar sovint una autèntica cançó protesta que fa una crítica de les injustícies socials. De fet,
més d’un cantant de rai ha estat assassinat per haver cantat lletres incòmodes per al poder. El
rai és, per tant, un exemple de fusió entre la tradició i la modernitat, perquè les seves arrels són
profundes, es remunten als cants berbers rurals, però sempre està pendent d’allò que passa a la
societat.
L’any 1970 la ciutat portuària d’Oran aplegava als mateixos locals berbers, àrabs, jueus, espanyols,
turcs i francesos. D’allà en van sortir una gran quantitat de mescles musicals que després es
van reproduir per tot Europa, sobretot a França. Estils com el rock, el pop, el funk, el reggae
o la música disco van influir en el rai, que incorpora als instruments tradicionals, com ara el
llaüt i les percussions àrabs, elements moderns com ara caixes de ritmes, guitarres elèctriques,
sintetitzadors, acordions, banjos i pianos.
Aquesta música defensa una vida més lliure, més justa, amb més bon humor, per això les seves
lletres sovint són ben iròniques i atrevides. Us sorprèn que tingui tant d’èxit entre els joves del
Magrib? Cantants com Cheb Mami o Cheb Khaled són coneguts arreu i la gent jove se’n sap de
memòria les cançons perquè d’alguna manera són la seva veu, els fan de portaveus de les seves
queixes i preocupacions.
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Els instruments del Magrib
Instruments de corda
L’ud
Podríem dir que aquest instrument és un dels
principals representants de les músiques del
Magrib, en tot cas el més important de la música
àrab. Les seves notes sonen a totes les festes
privades i familiars, a la ràdio, als concerts, pertot.
Fixeu-vos si n’és, de popular i valorat, que fins
i tot els mateixos magribins l’anomenen «el sultà
dels instruments»! És més o menys com el piano
en la música occidental, l’instrument amb el qual
s’ensenyen els rudiments de música. Qualsevol
músic àrab toca el seu propi instrument... i el llaüt.

Foto: Lluís Salvadó.

De fet, la mateixa paraula ud significa simplement ‘fusta’. És a dir, que en la cultura àrab el millor
que es pot fer amb una fusta no és un moble o una casa, sinó un llaüt. Un bon símptoma de la
importància que té la música en aquesta civilització, no us sembla?
La caixa té forma de pera, el pal és curt i les cordes (cinc repetides) són de budell o niló les tres
més agudes, i de seda recoberta de pell de coure les dues més greus. Pot variar la forma i el
nombre de cordes segons el lloc on es toqui, però sempre té un so dolç i suau. Sovint se’l compara
amb el cant d’un rossinyol. Els més virtuosos de vegades utilitzen el llaüt de sis cordes.

Heu intentat mai imitar el so d’un instrument amb la veu? Us proposem experimentar-ho
amb l’exercici següent.
Primer de tot, escolteu atentament la melodia d’aquest enregistrament, l’estil, els silencis
que hi ha entre nota i nota, el ritme, que li dóna un aire especial, la pressió de la pua sobre
la corda... I després, abans d’imitar-lo, tanqueu els ulls i imagineu-vos que el vostre cos
és de fusta; el ventre és la caixa; el pal, el tronc i el coll, i les cordes, les vostres cordes
vocals.
Quan hagueu superat aquesta fase, aleshores intenteu reproduir dins vostre allò que
us inspira l’instrument: quietud, elegància, dolçor, nostàlgia, etc. Feu una nota amb la
paraula toung i escolteu-la dins vostre. Si és una mica nasal i us ressona al coll i al
pit, aneu per bon camí. Ha de ser ben bé com si féssiu sonar la corda d’un llaüt, curta,
percutida en la lletra t i deixant que ressonin les dues últimes consonants, ng.
Quan hagueu perfeccionat la dicció d’una sola nota, intenteu fer-ne dues de diferents, i
després, sempre agafant el model de l’enregistrament, mireu d’improvisar una melodia.
Si escolteu una mica més endins aquest solo, potser arribareu a descobrir que en realitat
les cordes parlen i ens expliquen una història molt antiga d’un desert llunyà... Quin estat
d’ànim us provoca el so d’un llaüt àrab?
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Escolteu la improvisació de l’ud.
ÀUDIO 18 > Solo d’ud

El rebab
Alguns el consideren el predecessor del violí europeu, tot
i que altres en defensen l’origen asiàtic. Sigui com vulgui,
el que és segur és que d’Al-Andalus va passar a les corts i
els trobadors europeus. Al Marroc, Tunísia i Algèria la caixa
és de fusta, estreta, i només té dues cordes afinades
per una quinta (sol-re). L’arquet se subjecta com l’arquet
europeu del contrabaix, i el músic, assegut en una cadira,
recolza l’instrument verticalment sobre el genoll.
Té un so molt rugós, semblant al de la veu humana. De fet,
malgrat l’aparença rudimentària, té un paper fonamental.
En les orquestres àrabandaluses és qui porta la veu
cantant, l’instrument que se sol reservar al director. Ja
veieu que la similitud amb la veu humana no és casual!
El seu so rústec i arcaïtzant ens transporta a una altra
època, ens convida a somiar. Sembla que les notes mai
no arribin a sonar afinades, però es tracta de l’efecte que
creen els quarts de to a la nostra oïda. Aquest recurs
musical dóna a l’instrument un caràcter melancòlic.
S’utilitza sobretot per fer música andalusina però també
és present en la tradició berber, on té una forma diferent.

Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu el so d’un rebab.
ÀUDIO 19 > Solo de rebab
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El violí
Aquí tenim un exemple de modernitat. El violí
d’origen europeu ha substituït els darrers
temps el rebab, primerament en la música
andalusina, però més endavant en molts
altres estils i llocs del Magrib, a causa de
l’admiració general que aquests pobles
sentien per tot el que fos europeu, sobretot
a partir del segle XX. Si volies semblar modern
havies de semblar europeu, i en música això
volia dir fer servir els instruments europeus,
encara que això signifiqués abandonar el
mil·lenari rebab.

Foto: Lluís Salvadó.

El violí sonava més complet que el rebab i tenia més registres, de manera que s’hi podien fer
moltes més notes i matisos. Però al Magrib no es va adoptar sense més ni més. El van adoptar
i també el van adaptar als seus gustos i necessitats. Segurament que us sorprendreu quan veieu
en Mohamed recolzar el violí al genoll i no pas a la barbeta! I, evidentment, sentireu que està afinat
d’una altra manera.
Escolteu el so d’un rebab seguit del d’un violí.
ÀUDIO 20 > Del rebab al violí

El guembri
Una caixa de forma rectangular amb
un pal cilíndric i tres cordes. L’utilitzen
molt els músics gnaua, i té un so greu
i penetrant. És ideal per crear ritmes
repetitius. Pot semblar un baix elèctric
sense electricitat!

Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu la sonoritat de les notes del guembri. Hi reconeixereu també el dring de les
kàrkabes.
ÀUDIO 21 > Solo de guembri amb kàrkabes
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Instruments de vent
La flauta o ney

Foto: Lluís Salvadó.

El ney és una flauta feta amb una canya de bambú oberta
pels dos extrems. N’hi ha de diferents mides i estils,
però el més curiós del ney és precisament les diferents
tècniques per tocar-lo. Fixeu-vos que segurament és
l’instrument més simple que que segurament vist, està fet
d’una canya foradada, però en canvi és un dels més difícils
de tocar, perquè no hi ha embocadura, i és el músic qui ha
de produir tots els efectes jugant amb les posicions dels
llavis, la mandíbula, etc. És un instrument que trobarem a
moltes altres cultures, si bé a les músiques del Magrib la
tècnica i el so són molt característics. Normalment té un
forat a la part posterior i sis a l’anterior. Pot arribar a tenir
una extensió de més de tres octaves, sempre segons la
pressió que es faci amb el llavi. Un bon músic és capaç
de crear amb aquest instrument emocions i climes ben
intensos.

Escolteu el so del ney.
ÀUDIO 22 > Solo de ney
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Instruments de percussió
La darbuka
És un dels instruments més populars del Magrib i de tot el
món àrab. No hi falta mai a cap festa, i es toca tant a les
celebracions dels pobles com a les grans ciutats, en conjunts
de música clàssica (àrab, naturalment!). Aquest tambor té
forma de copa, i n’hi ha de fang, de llautó i de metall. Amb una
sola membrana, el músic en pot treure diferents sonoritats,
segons si pica al centre, i llavors crea l’atac fosc dum, o als
extrems, amb l’atac més clar tak. Sempre, però, es percudeix
amb totes dues mans. El so és metàl·lic, però si el fem sonar
amb els dits podem crear una gran quantitat de matisos.

Foto: Lluís Salvadó.

Ara podeu escoltar com sona la darbuka amb els dums i els taks.
ÀUDIO 23 > Solo de darbukka

El daf
El daf és un tipus de pandero de diferents
mides. Els més petits sonen més aguts, i
els més grans, més greus. N’hi ha que són
fets de pell de vaca, de xai o, fins i tot,
de camell. S’utilitza a tots els països del
Magrib, però també sona molt als Balcans.
Els músics sufís el toquen sovint per
celebrar les seves festes.

Fotos: Lluís Salvadó.

Així sona el daf.
ÀUDIO 24 > Solo de daf

El bendir
És un tambor cilíndric de fusta d’uns 40 centímetres de diàmetre.
A dins hi ha dues o tres cordes de niló ajustades contra la
membrana que vibren quan es fa sonar l’instrument amb els dits,
i produeixen un so molt particular, semblant a com es fa amb el
“cajón” flamenc (d’origen antillà, per cert!). Al bastidor, d’uns 10
centímetres d’alt, hi ha un forat per on el músic introdueix el dit
gran de la mà esquerra per agafar el bendir sencer.

Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu ara com sona el bendir.
ÀUDIO 25 > Solo de bendir
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El riq
És una pandereta que fa uns 20 centímetres de diàmetre i porta cinc
parelles de cascavells. Aquest instrument acompanya les ballarines
de dansa oriental, que sovint el colpegen contra el seu cos, sobretot
al cap, a les espatlles, als colzes, als genolls i als malucs.
Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu el riq.
ÀUDIO 26 > Solo de riq

El tabal
El cos cilíndric del tabal és de
fusta i fa fins a 40 centímetres
d’alt, mentre que en fa 30 de
diàmetre. Als extrems té dues
anelles que se subjecten entre
si amb una corda per tibar bé les
membranes. Aquest instrument
no es toca amb les mans, sinó
amb dues baquetes.
Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu el tabal acompanyant la darbukka.
ÀUDIO 27 > Solo de tabal amb darbukka

Les kàrkabes
Segons explica la llegenda, les kàrkabes tenen poders curatius,
alliberen les tensions i purifiquen les persones que les toquen
o escolten el seu so. Són dues castanyoles de coure o de metall
unides amb un cordill que fan servir especialment els músics
gnaues.
Foto: Lluís Salvadó.

Escolteu el so insistent de les kàrkabes.
ÀUDIO 28 > Solo de kàrkabes
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Altres instruments
Les músiques del Magrib s’alimenten de moltes cultures, i per això a més dels instruments
esmentats sovint se’n troben de tan diferents com la gaita, l’acordió o, com en el cas del nostre
concert, el sintetitzador, el banjo i la guitarra elèctrica.

Foto: Lluís Salvadó.

Finalment, escolteu una improvisació de solo de violí al més pur estil àrab, ple d’ornaments.
Fixeu-vos en els quarts de to, els glissandi i els trinats, i l’aire general que se’n desprèn.
Escolteu també els silencis després de cada frase, que ens ajuden a interioritzar totes
aquestes sonoritats. Sovint el silenci és una part importantíssima de la música.
ÀUDIO 29 > Solo de violí
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Un te a la menta
És ben coneguda arreu l’hospitalitat dels àrabs. En moltes
cases el primer que t’ofereixen és un te a la menta com
a mostra d’aquesta hospitalitat, i l’acostuma a preparar el
pare de la família o el fill gran.
Us preguntareu: i per què no una beguda fresca per fer passar
la calor que sovint fa als països del Magrib? Molt senzill; si
prenem alguna cosa freda, al cap d’una estona tindrem més
set i començarem a suar. En canvi, un te molt calent ens
fa desaparèixer aquesta sensació, ens relaxa i ens dóna
benestar. Al voltant d’una taula calmarem la set i es podrà
iniciar una conversa. Com ha anat el viatge? D’on veniu?
Què us porta per aquests indrets?... Això és precisament el
que els passa als protagonistes del nostre concert. I com
que el seu mitjà de comunicació és la música, compartiran
les seves experiències a través d’aquest idioma universal.

Foto: G. Valls.

Si algun dia calorós d’estiu voleu preparar un te a la menta, aquí us expliquem com es fa.
Per cada persona (o tassa) necessitarem:
Una culleradeta de te verd
Una cullerada de sucre
Una tassa d’aigua bullent
Un bon grapat de menta fresca

1

Posem aigua a bullir en una tetera i al cap d’uns segons la llencem (només ens ha
de servir per escalfar la tetera). Un cop buida, hi afegim una cullerada de sucre per
persona, el te verd, la mentai, finalment, l’aigua bullent.

2

Aleshores, si voleu fer-ho com se sol fer al Magrib, heu de començar el procés
d’aireig: el te se serveix en un vas i es torna a la tetera, repetint aquesta operació
tres vegades perquè el te quedi ben oxigenat.

3

Finalment, afegiu un bon grapat de menta a cada vas i ho serviu. vas i finalment
serviu el te. Però compte!: ho heu de fer seguint el ritual simbòlic tradicional, que
estableix que s’han de servir tres tasses, tres rondes a cada persona durant la
degustació. Només així s’aconseguirà assaborir el te i la companyia. Diuen que la
primera tassa és amargant com la vida mateixa, la segona dolça com l’amor i la
tercera suau com la mort!

I amb aquesta aroma tan refrescant que amaga la menta, us desitgem que vagi de gust! Ah!
i recordeu: l’hospitalitat, a més a més de servir un bon te i unes bones pastes, consisteix
sobretot a saber escoltar i saber entendre!
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Índex de l’àudio
1. Solo de veu
2. Solo de llaüt
3. Veu i llaüt
4. Escales de do amb violí
5. Cromatismes occidentals
6. Maqam amb cançó popular del Marroc
7. Ornamentacions de la veu
8. Ritme saidi
9. Ritme baladi
10. Ritme malfuf
11. Ritme masmudi
12. Ritme masmudi petit
13. Secció rítmica
14. Fragment de la cançó A vava Inouba
15. Ritmes gnaues
16. Las tres morillas
17. Fragment de la cançó La tarara
18. Improvisació de llaüt
19. Solo de rebab
20. Rebab i violí
21. Solo de guembri amb kàrkabes
22. Solo de ney
23. Solo de darbukka
24. Solo de daf
25. Solo de bendir
26. Solo de riq
27. Solo de tabal amb darbukka
28. Solo de kàrkabes
29. Solo de violí
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Per saber-ne més
Bibliografia
Tot seguit us adjuntem una relació de referències bibliogràfiques que, com tot el dossier, no és
exhaustiva, sinó una sèrie de suggeriments enmig de l’enorme bibliografia existent sobre els
diferents temes tractats. Només fem referència a obres editades en llengua catalana o castellana
malgrat que bona part dels títols més importants sobre la matèria es troben en francès o anglès.
EL MAGRIB i AL-ANDALUS
Una primera aproximació a les cultures del Magrib ens la pot proporcionar el llibre de Roque, on
es recullen les conferències de diversos especialistes sobre diferents aspectes del Magrib. El
petit llibret de Ballestín ens permet formar-nos una visió sintètica de l’historia d’aquestes dues
regions, Magrib i Al-Andalus, que en el passat foren una sola. El llibre de Burckhardt és una
referència ineludible sobre la cultura medieval andalusí i l’obra de Vernet un bon compendi de
tots els elements que la cultura europea deu a l’Al-Andalus.
• ROQUE, Maria-Àngels (ed.), Les Cultures del Magreb, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1994.
• BALLESTÍN NAVARRO, Xavier, Història d’Al-Andalus i el Magrib, Universitat de Barcelona,
Barcelona 2005.
• BURCKHARDT, Titus, La civilización hispano-árabe, Alianza Editorial, madrid 1999.
• VERNET, Juan, Lo que Europa debe al Islam de España, El Acantilado, Barcelona 2006.
ELS BERBERS
Un parell de títols per conèixer una mica més el poble amazic i un petit manual per introduir-se a
la llengua amaziga.
• AKIOUD, Hassan, Els amazics: una història silenciada, una llengua viva, Cossetània Edicions,
Valls 2007.
• CASTELLANOS i LLORENS, Carles, Els amazic, Galeria Carles Taché, Barcelona 2006.
• LAMUELA, Xavier, El Berber, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestari i Familia,
Barcelona 2005.
LLENGUA ÀRAB
Dos manuals introductoris a la llengua àrab. El de Heikal és ja un clàssic i el de Weber un
mètode molt amè per aprendre a llegir i escriure en àrab que inclou gravacions en mp3. També
ressenyem la obra més recent i completa en castellà sobre l’art de la cal·ligrafia.
• WEBER, Nicolás, La escritura árabe es fácil, Ed. Sirpus, Barcelona 2004
• HEIKAL, Ahmed, Curso de Árabe, Hiperión, Madrid, 1994.
• PUERTA VILCHES, José Miguel, La aventura del cálamo. Historia, formas y artistas de la
caligrafia árabe, Edilux, Granada 2007.
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POESIA ÀRAB i ANDALUSÍ
Diversos llibres per introduir-se a la poesia àrab clàssica, a la poesia andalusina i finalment
dues obres de Josep Piera per descobrir aquests grans desconeguts que són els poetes àrabs
valencians.
• VEGLISON ELÍAS DE MOLINS, Josefina (comp.), La poesía árabe clásica, Hiperión,
Madrid 2005.
• FRANCISCO REINA, Manuel; Poesía andalusí, Edaf, Madrid 2008.
• PIERA, Josep, El jardí llunyà, Edicions 62, Barcelona 2002.
• IBN KHAFAJA, Jardí ebri, traducció de Josep Piera, Edicions 62, Barcelona 2007.
ISLAM i SUFISME
Hi ha moltes obres excel·lents (Karen Armstrog, Houston Smith) per introduir-se a l’Islam. Aquí
us en proposem una que és un excel·lent atlas amb abundants mapes i il·lustracions (Robinson),
una de molt didàctica (Jelloun), i finalment dues obres a càrrec dels millors especialistes catalans
sobre l’Islam i el sufisme respectivament.
• ROBINSON, Francis, El Islam. Revelación e historia, Ediciones Folio, Barcelona 2002.
• BEN JELLOUN, Tahar, L’islam explicat als nostres fills, Edicions de la Magrana,
Barcelona 2002.
• BRAMON, Dolors, Una introducción al islam: religión, historia y cultura, Crítica, Barcelona
2002.
• BÀRCENA, Halil, El Sufisme, Fragmenta Editorial, Barcelona 2008.
ART i CULTURA ISLÀMIQUES
Alguns títols per conèixer la cultura àrab i andalusí, així com la influència d’aquest en l’art cristià
a través de l’estil mudèjar.
• HATTSEIN, Markus; DELIUS, Peter, El islam. Arte y arquitectura, Editorial Köneman,
Colònia 2006
• STIERLIN, Henri, Arte islámico del Mediterráneo, Lunwerg Editores, Barcelona 2005.
• El Marruecos andalusí: el descubrimiento de un arte de vivir, Ed. Electa, Madrid 2000.
• El Arte mudéjar: la estética islámica en el arte cristiano, Ed. Electa, Madrid 2000.
LA MÚSICA ÀRAB i LA MÚSICA DEL MAGRIB
Hi ha molta bibliografia sobre les músiques del món àrab i del Magrib. Una obra clàssica per
introduir-se a la música àrab en general és la de Habib Hassan Touma. L’obra del musicòleg
Julián Ribera és una de les primeres en llengua castellana i, malgrat que ja està superada en
molts aspectes, ofereix una visió històrica molt suggestiva de la música àrab i dels seus vincles
amb la música medieval de la Península. Us proposem també diverses obres per descobrir el
llegat musical andalusí i una petit estudi sobre els vincles entre aquest llegat i el flamenc. Us
recomanem igualment un llibre sobre les músiques del Atles que constitueix una de les millors
introduccions a la música berber traduïda a una llengua del nostre estat i, finalment, una guia
sobre les músiques (tradicionals i modernes) que actualment sonen al Magrib
• TOUMA, Habib Hassan, La música de los árabes, Ed. Alpuerto, Madrid 1998.
• RIBERA y TARRAGÓ, Julián, La música árabe y su influencia en la española, Ed. Pre-textos,
València 2000.
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• POCHÉ, Christian, La música Arábigo-Andaluza, Ediciones Akal, Madrid 1997
• GUETTAT, Mahmoud, La música andalusí en el Magreb, Fundación el Monte, Sevilla, 2003.
• CORTÉS GARCÍA, Manuela, Pasado y presente de la música andalusí; Fundación El Monte,
Sevilla 2005.
• CORTÉS GARCÍA, Manuela; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Rosario, Música y poesía del sur de alAndalus, Lunwerg Editores, Barcelona 2004.
• CRUCES ROLDÁN, Cristina, El flamenco y la música andalusí, Ed. Carena, Barcelona 2003.
• ROVSING OLSEN; Miriam, Cantos y danzas del Atlas, Ed. Akal; Madrid 1999.
• CARAVACA, Rubén; AGUDO, Yolanda (editors), Guía de las Músicas del Magreb, Asociación
Cultural Fabricantes de Ideas, Madrid 2007.

Discografia
No cal dir que de referències discogràfiques de músiques del Magrib n’hi ha milers, de tots els
estils i èpoques, però tal com hem fet en la bibliografia us suggerim aquí alguns títols escollits
que poden il·lustrar sonorament els continguts del dossier educatiu, però que en cap cas
esgoten totes les possibilitats sobre la matèria.
LA MÚSICA ANDALUSINA: DE GRANADA A FÈS:
Tot seguit us relacionem alguns enregistraments que ens expliquen la història de la música
andalusina, començant per les recreacions històriques d’Eduardo Paniagua, que en els
seus curosos treballs intenta reconstruir com devia sonar realment aquesta música a l’Edat
Mitjana. Però com ja sabreu després de llegir el dossier aquesta música es conserva viva al
Magrib, i per tant tot seguit us proposem diverses referències de música àrabo-andalusa del
Magrib. Començant pel Marroc, d’on la gravació de referència és la integral de les 11 nubes
marroquines editada pel segell Inedit, un bon grapat de cd’s!. Us proposem els dos volums (6
cd) de la bellíssima nuba “al-Istihlal” precisament per comparar-la amb la versió “historicista”
de Paniagua, en la versió extraordinària del mestre Abdelkrim Raïs i l’Orquestra de Fès. Una
cosa així com el binomi Filharmònica de Berlín-Karajan de la música andalusina! També versions
de referència de la música “granadina” (Gharnati), de la música andalusina de Tunisia (Maluf) i
d’Alger.
• IBN BÁYA ENSEMBLE; OMAR METIOUI & EDUARDO PANIAGUA, Música Andalusí: Nuba AlIstihlál, Sony “Hispánica”, Pneuma.
• ORCHESTRE AL-BRIHI DE FÈS; HAJ ABDELKRIM AL-RAIS, director, Nûba Al-Îstihlâl, 2 vol. 6
cd, Anthologie “Al-Ala”, INEDIT - Maison des Cultures du Monde, Paris, 1994
• ORCHESTRE AL-BRIHI DE FÈS; HAJ ABDELKRIM AL-RAIS, director, Maroc - Musique
andalouse de Fès, Institut du Monde Arabe, Paris.
• ENSEMBLE GHARNATI DE RABAT, Maroc: Musique Gharnati: Nûbâ Ramal, INEDIT – Maison
des Cultures du Monde, Paris, 1990.
• BOUCHNAK, Lotfi, Malouf tunisien, INEDIT – Maison des Cultures du Monde, Paris.
• RAHALET, Beihdja, Musique Arabo-andaluse d’Alger, INEDIT – Maison des Cultures du Monde,
Paris 2008.
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MÚSICA BERBER
Malgrat que probablement el cantant berber més conegut sigui Idir us proposem dos
enregistraments de música tradicional amaziga. En concret un de càntics de la regió
marroquina de l’Atlas Mitjà i una altra de la serralada algeriana dels Aurès. Aquesta darrera
tradició de cant berber d’Algèria en què una veu és acompanyada per dues flautes gasba i un
pandero bendir és un dels antacedents immediats del raï
• MAROC: CHANTS DU MOYEN-ATLAS: Les Imazighen, Institut du Monde Arabe, Paris.
• EL KHENCHELI, Ali, Algérie: Chants des Aurès, Institut du Monde Arabe, Paris.
GNAUES I SUFíS
Per descobrir tradicions sufis bellíssimes d’arreu del món islàmic la millor iniciació és sens
dubte aquest doble àlbum ja llegendari de la casa alemanya World Network. Us proposem
també sengles cd’s per descobrir respectivament les arrels andalusines del cant sufí marroquí,
una de les confraries més famoses del Marroc (els Aïssawa) i una confraria tunisiana. Respecte
a la música gnaua no us recomanem enregistraments de rituals sinó dos grups que demostren
com la música gnaua s’ha convertit en un fenòmen cultural de masses més enllà de la pròpia
confraria religiosa: d’una banda el llegendari grup Nass El Ghiwan i de l’altra el grup fundat a
Barcelona pel cantant Abdeljalil Kodssi.
• Sufi soul: Echos du Paradis, 2 cd, World Network, Frankfurt 1998
• OMAR METIOUI & COFRADÍA AL-HARRÁQIYYA, Misticismo: Música Sufí Andalusí, Pneuma,
Madrid 1999.
• LES AÏSSAWA DE FÈS, Rituel de transe: Maroc, Institut du Monde Arabe, Paris 1999.
• LA SULÂMIYYA, Tunisie: Chants soufis, Institut du Monde Arabe, Paris
• NASS EL GHIWAN, Chants Gnawa du Maroc, Buda, Paris 1996
• NASS MARRAKECH, Bouderbala, World Village, Harmonia Mundi, Barcelona 2001.
RAÏ
Trobareu milers de cd’s dels grans cantants raï com Cheb Khaled o Cheb Mami. Aquí us
proposem descobrir la gran dama del raï tradicional i rural, Cheikka Remitti, i un parell
d’antologies de les moltes que circulen pel mercat.
• REMITTI, Cheikha, Aux sources du raï, Institut du Monde Arabe, Paris 1995.
• Raï forever, 2 cd, Marketing & Music, 2000.
• Absolute Raï, 3 cd, Virgin, 2001
CHAABI I ALTRES MÚSIQUES POPULARS
Si del raï podeu trobar milers de referències del “chaabi” en trobareu desenes de milers.
Perquè és un gènere molt elàstic on s’hi encabeixen tot tipus de música popular, ja sigui
moderna o tradicional. Us proposem un dels millors cd’s de Chaabi algerià i, com no podia ser
d’una altra manera i per cloure aquesta breu discografia, els dos cd’s publicats fins avui pels
protagonistes de “Un te a la menta”: l’Orquestra Àrab de Barcelona.
• Algérie: Le chaabi des grands maîtres: Amar El Achab, Institut du Monde Arabe, Paris.
• ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA, Bàraka, Temps Record, Barcelona, 2006.
• ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA, Maktub, Harmonia Mundi, Barcelona, 2008.
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Material Audiovisual
Evidentment hi ha disponibles al mercat molts documentals interessants sobre la cultura
magribina i el llegat andalusí. Us en proposem un per descobrir l’antic Al-Àndalus en tot el seu
esplendor. Per conèixer les músiques del Magrib la referència és tota la filmografia de Izza Genini,
especialment la seva sèrie “Maroc corps et âme” (que inclou títols com “Transes marocaines”,
“Gnaouas”, “Louanges”) Una excel·lent síntesi de tota la sèrie és el títol que aquí us
referenciem, que és una visió extraordinàriament suggestiva del conjunt de músiques tradicionals
que conviuen al Marroc. Igualment us recomanem un documental molt bell de Mahmud B.
Mahmud per introduir-se al món del sufisme en general però des d’una òptica magribina. En el
cas del documental d’Olsson aquesta òptica és concretament marroquina. Finalment un film de
referència per conèixer la història de la música magribina més popular de les darreres dècades:
el raï.
• DE PERETTI, Yves, Al Andalus, paradis des Omeyyades, Coproducció de Les Films d’ici Institut du Monde Arabe - Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia-Fundacion El Legado
Andalusi - Paris Première - La Réunion des Musées Nationaux, 2000, 50 minuts.
• GENINI, Izza, Voix du Maroc, 1996, 64 minuts.
• BEN MAHMOUD, Mahmoud, Les mille et une voix, 2001, 90 minuts.
• OLSSON, Stephen, Sound of the soul, 2005, 70 minuts.
• KELFAOUI, Djamel; VUILLERMET, Michel, Memoria del Raï, 2001, 52 minuts.

Internet
A internet trobareu moltíssimes pàgines dedicades a la cultura del Magrib i del món àrab. Us fem
algunes recomanacions per començar la vostra navegació.
www.legadoandalusi.com
Fundació de la Junta d’Andalusia on trobareu abundant informació sobre la història i la cultura
d’Al-Andalus.
www.funci.org
Web de la Fundación de Cultura Islámica, una fundació on hi participen diferents administracions
i institucions espanyoles.
www.imarabe.org
Web de la fundació europea (francesa) més important sobre món àrab.
www.iemed.org
Web de l’Institut Europeu de la Mediterrània.
www.babelmed.net
Un web sobre les cultures del Mediterrani.
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www.africultures.com
Un web molt complet per estar informats de la vida cultural del continent africà en general.
www.yabiladi.com
Actualitat general del Magrib
www.maghrebarts.ma
Per estar al dia de la vida cultural al Magrib.
www.elmagrebconojosdemujer.org
Una perspectiva molt concreta –fememina- sobre la realitat del Magrib.
www.amazighweb.com
El web de la comunitat amaziga.
www.fadma.be
Els amazics del Rif
www.webislam.com
El web dels musulmans espanyols, la major part d’ells membres de congregacions sufis.
www.saramusik.org
Un dels llocs d’internet més complets sobre les músiques del món àrab.
www.arab-music.com
Actualitat i materials diversos sobre la música àrab.
www.algerianmusic.com
Abundants arxius sonors de música algeriana.
www.webchaabi.com
El web de la música chaabi.
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El Concert
Mohamed Soulimane, violí, kàrkabes i veu
Mohamed Ayoub, veu i ud
Aziz Khodari, darbuka, daf, riq, bendir
Said Elhrizi, tabal, kàrkabes, guembri
Joan Rectoret, baix elèctric
Lluís Pinyot, flauta dolça, banjo, guitarra
Direcció musical, Jordi Vallespí
Direcció artística, Marc Hervàs

Programa:
Las tres morillas
Aquesta cançó tan antiga serveix d’introducció de l’espectacle i ens recorda el passat àrab de la Península.
Una flauta dolça, una guitarra espanyola i un violí àrab ens expliquen que el missatger del rei de Castella
s’enamora de les filles del rei moro de Jaén.

La dansa de l’Atles
Un exemple de la influència dels ritmes de l’Atles amb melodies àrabs. Podrem escoltar primer com sona el
llaüt àrab, després la melodia amb el violí i finalment tots dos instruments junts.

Avava Inouba
Aquesta és una cançó popular amaziga molt representativa dels pobles que viuen a les muntanyes de
l’Atles: els berbers. Un home es disposa a explicar a la seva família històries de la vora del foc. Sonen la
guitarra, un banjo i la veu.

Mimouna
Els gnaues invoquen la santa Mimouna, que va dedicar tota la seva vida a ajudar els pobres i els malalts.
Els ritmes i els cants repetitius ens fan pensar en l’amor i la perseverança de la gent que fa coses pels
altres d’una manera desinteressada. En aquest cas sentirem les veus, les kàrkabes i la kalimba.

Déu misericordiós
Per exemplificar la música dels sufís hem escollit aquest tema espiritual que canta la glòria de Déu.
Sentirem l’emoció que transmet la veu del cantant principal acompanyat de tots els seus amics, amb la
darbuka, el baix, el violí i el bendir.

Twichía
Música araboandalusina de l’escola de Sevilla, festiva i que ens recorda el passat àrab. Sentirem el llaüt,
el violí, la darbuka, el baix, el banjo i el riq.

La tarara
Una cançó molt popular a tot el Magrib: La tarara. El poeta Federico García Lorca en va fer una versió.
Els músics (i també el públic!) la cantaran acompanyats de l’ud, la darbuka, el violí, el baix, el daff, el bendir i
el banjo.

Fusió rítmica de percussions magrebines
Escoltarem totes les percussions: la darbuka, el tabal, les kàrkabes, el bendir, el daff i el riq.

Abdel Kader
El santuari d’Abdel Kader, a Algèriaa, acull moltes pregàries i cançons pensant amb els més desvalguts.
L’estil rai, amb aquest tema, uneix tradició i modernitat i unint teclats, violins, bateria amb els instruments
que ens han anat acompanyant al llarg d’aquest concert, en un final de festa en què la gent jove expressa
amb alegria les injustícies i penúries del seu temps.
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