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“Words? Music? No, it’s what’s behind.” James Joyce, Ulysses 
 
 
 
 
0.- Text, música i memòria: De nuptis musica et poesia. La força d’una unió 
indissoluble. 
 
 
 Difícilment hi hauria acord si es plantegés la quëstió sobre què és més important als 
repertoris lírics: la música o la poesia? Una i altra –des de l’oralitat- han nascut plegades. Si 
el músic acoloreix el poema i li dóna ales, el poeta construeix la raó de les lletres de les 
cançons que els cantants interpreten com sortides del seu cor. Poetes i músics rivalitzen per 
l’èxit d’allò que –un cop encaixat- difícilment pot viure separadament, i si poesia o música 
inicien un camí en solitari, sempre hi ha algú que recorda, que abans anaven plegades i que 
la memòria les uneix en una materialitat que resta en el cervell d’aquells que l’escolten. 
Només amb una única vegada que hagin estat plegades n’hi ha prou per crear un matrimoni 
indissociable. La impossibilitat del divorci entre la poesia i la música rau, no en elles 
mateixes, sinó en la memòria de l’auditori. El que cal que ens preguntem és quina és la 
capacitat de poesia i música per fer que ambdues s’allotgin en la memòria de l’auditori de 
manera natural, fàcil i sense esforç, i que aquesta informació resideixi en el cervell dels 
individuus sense que, molt sovint, aquests puguin oblidar-la. L’obra lírica, doncs, 
aconsegueix l’èxit quan roman en la memòria dels oients, sense que aquests puguin fer res 
per oblidar-la. És a dir que l’obra lírica té la virtut de transgredir la voluntat de les persones. 
 La diferència entre la lírica, és a dir la cançó fruit de la poesia cantada, i l’òpera és 
que aquesta última –pel factor escènic i teatral- va més enllà del contingut del text, i aquest 
passa a un segon terme, tot fent prevaler –en definitiva- l’espectacle escènic i la 
interpretació musical per damunt del contingut literari i poètic. És anècdota ben coneguda 
que en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durant molts anys els solistes podien cantar 
en alemany mentre el cor cantava en italià, tot produint un plurilingüisme que –molt sovint- 
era incomprès (tant l’alemany com l’italià)  per una bona part del públic. Però, què és més 
important, el text o la música?  
 
2.- La funció de la música 
 
 El musicòleg Eduard Hanslick, autor d’una de les obres que van marcar la 
concepció de la música en el segle XIX, comenta que el text en l’òpera no és determinant 
com element de contingut semàntic, i ho fa a partir d’un exemple d’un contemporani de 
Gluck a propòsit del text i de la música de l’Orfeu: 
 



When Orpheus’ aria ‘Che farò senza Euridice!’ (‘J’ai perdu mon Euridice, Rien n’égale 
mon malheur!’) moved thousands (including J.-J. Rousseau) to tears, Boyé, a 
contemporary of Gluck, remarked that one could just as well or, indeed, much more 
faithfully set the opposite words to the same tune (‘J’ai trouvé mon Euridice, Rien n’égale 
mon bonheur!’1 
  
 
L’exemple al que es referix Hanslick afecta -sobretot- la capacitat de la música per 
amotllar-se a diferents significants, inclús contradictoris. Però cal tenir en compte que els 
missatges emocionals són ben diferents si el mitjà en què es desenvolupa la música és 
l’operístic-teatral o bé és la poesia cantada, despullada de qualsevol ambient escenogràfic. 
Encara que les opinions sobre la capacitat emocional de la música han estat i són diverses2 
està clar que la poesia cantada (fora d’un marc teatral-operístic) afavoreix l’objectiu 
mnemotècnic pel fet de no comptar amb les interferències visuals amb què comptem al 
cinema, a l’òpera o al teatre. En aquest objectiu hi participen tant el text com la música, i 
del primer és essencial la seva organització i l’element semàntic i la utilització dels 
connectors lingüístics (coupling) i, sobretot, el factor prosòdic.3 La transmissió mitjançant 
la veu i la música,  i sense interferències visuals, té una capacitat de captació de l’atenció 
del públic superior a la que competeix en els  estimus estrictament audiovisuals. 
                                                 
1 .- Eduard Hanslick (1986) On the Musically Beautiful: A Contribution towards the Revision of the 
Aesthetics of Music, ed. and trans. Geoffrey Payzant. Indianapolis: Hackett, pp. xxii, xxiii. P. 17. 
Veure també l’interessant article al respecte de Robert J. Yanal (2006) “Hanslick’s third thesis”, 
dins British Journal of Aesthetics, Vol. 46, No. 3, July; veure també Jean-Jacques Nattiez (2004) 
“Etnomusicologia e significações musicais” dins de Per Musi, Belo Horizonte, n.10, , p.5-30; i 
Jean-Jacques Nattiez (1990). Music and Discourse - Toward a Semiology of Music. Princeton 
University Press.  
2 “Según Eduard Hanslick (crítico y musicólogo del siglo XIX), no es razonable discutir el 
problema del sentido de la música más acá o más allá de la dimensión estética en el marco del 
propio discurso musical. Lo que un compositor podría exponer a través de la manipulación de los 
sonidos serían ideas estrictamente musicales. No se trata de negar que la música pueda producir 
emociones y sentimientos o remitir al oyente a ideas de naturaleza no musical, sino de subrayar que 
el discurso musical, aunque sea una construcción intelectual, se limita al campo de la estética 
sonora. Para Hanslick (s.f.), una idea musical es un fin en sí mismo y no un medio de representar 
sentimientos y pensamientos.” ... I per Igor Stravinski “La música es, por su propia naturaleza, 
impotente para expresar cualquier cosa que sea, sentimientos, actitudes del espíritu, humor 
psicológico o fenómenos de la naturaleza”. Y, según John Cage (1957): “Es preciso permitirles a 
los sonidos ser sonidos... ellos nun- ca deben ser portadores de una idea o de una asociación a 
cualquier cosa que sea” (apud AA.VV., 1971: 89). Otros, sin embargo, acentúan el valor expresivo 
de la música y subrayan su potencial para referir y producir emociones, por ejemplo, Richard 
Wagner para quien la música puede expresar lo indecible en lenguaje verbal, o Ludwig van 
Beethoven que insistía en la relación entre música y filosofía. Para este último compositor, la 
música estaba muy lejos de ser una mera abstracción, música eran ideas, sobre todo ideas (apud 
Victorino d’Almeida, 1993: 11)” cf. Luís Melo Campos “La música y los músicos como problema 
sociológico”, dins Criterios, La Habana, no 40, 15 febrero 2013, p. 682 i ss.  
 
3 Veure la definició de couping i isotopia a Antoni Rossell "Oralidad literaria. Una hipótesis 
interdisciplinaria y lingüística: Música, memoria y lingüística", dins  Romanistik in Geschichte und 
Gegenwart, Buske, Hamburg 2008, pp. 1-14. 
 
 



 
 
3.- La relació text literari música no és un caprici      
 
 Ja en el segle XVIII Jean Jacques Rousseau, en el Dictionnaire de la musique 
(1768) diu en la definició d’òpera que entre la paraula i el text no n’hi ha una de més 
important que l’altra, sinó que el contacte i associació d’ambdues, juntament amb l’aspecte 
tetral o dramàtic, conforma una nova experiència emocional que la música confereix i que 
comporta «un troisième art d’imitation» independent de la poesia (Naito 2014, p. 170): 
 
L'Opéra est un spectacle dramatique & lyrique , où l'on s'efforce de réunir tous les 
charmes des beaux-arts , dans la représentation d'une action passionnée  pour exciter, à 
l'aide de sensations agréables, l'intérêt et l'illusion pour exciter, àl'aide des sensations 
agréables; l'intérêt & l'illusion. Les parties constitutives d’un opera sont le Poëme, la 
Musique, et la Décoration. Par la Poésie on parle à l’esprit, par la Musique à l’oreille, par 
la Peinture aux yeux ; et le tout doit se réunir pour émouvoir le cœur et y porter à la fois la 
même impression par divers organes. De ces trois parties , mon sujet ne me permet de 
considérer la premiere & la derniere que par le rapport qu'elles peuvent avoir avec la 
seconde ; ainsi je passe immédiatement la seconde.4 
 S’anomena l’òpera el “gènere líric”, i compositors i autors literaris han compartit 
una tasca que ha ofert a la cultura occidental repertoris i temes que han emocionat a públics 
de tota condició, com és ara Claudio Monteverdi amb Alessandro Striggio, Wolfgang 
Amadeus Mozart amb Lorenzo Da Ponte, Giuseppe Verdi amb Arrigo Boito, encara que 
tenim el cas atípic de Richard Wagner, que va ser compositor i llibretista de totes les seves 
òperes.  De tots ells, ens interessa l’obra operística de Richard Strauss que havia col·laborat 
durant vint-i-cinc anys amb Hugo von Hofmannsthal, però que l’any 1939 va treballar amb 
Clemens Krauss en la seva última l’òpera Capriccio (Clemens Krauss und Richard Strauss 
1996) on s’interrogava en un context metafòric sobre què és més important d’una obra 
lírica, si el text o la música. Strauss la va plantejar com una obra de maduresa i de reflexió 
per davant de l’èxit i la recepció del públic, i –per tant- prescindint d’àries de lluïment dels 
solistes, o d’efectes musicals i orquestrals desmesurats. Sembla que Stefan Zweig li havia 
suggerit la utilització del divertiment teatral en un acte escrit per Giovanni Battista Casti 
amb música d’Antoni Salieri, Prima la musica e poi le parole, i representat per primera 
vegada el 7 de febrer de 1786 a l’Orangerie del castel de Schönbrunn de Viena, 
encarregada per l’emperador Joseph II, amb la voluntat d’enfrontar l’òpera italiana amb 
la cançò germànica. Malgrat que sobretot a Salieri aquesta obra és una òpera bufa, i 
que a Strauss hi ha elements còmics, ambdues tracten aquesta reflexió com a tema 
central.  Va ser Hans Swarowsky que treballava per Krauss com a dramaturg, qui va trobar 
i traduir un sonet d’amor adequat a la controvèrsia (Je ne saurois aimer autre que vous), 
que pertanyia a Continuation des Amours (1555) de Pierre de Ronsard. Strauss va posar 
música al poema amb acompanyament de piano, i posteriorment el va convertir en l’ària de 
l’òpera Capriccio (1941), com Kein andres, das mir so im Herzen loht. 
 
 L’argument tracta de l’amor de la comtessa que es disputen dos artistes: un poeta que 
recita un sonet i un músic que compon una música per a la poesia i que el canta. A la 

                                                 
4 Jean Jacques Rousseau (2008) Le dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau: une édition 
critique. Bern: Peter Lang, p. 514.  



primera escena Olivier, el poeta, es pregunta: Wort oder Ton? (Paraules o música?) 
afirmant Prima le parole-dopo la musica! a la qual cosa el músic, Flamand, respon: Prima 
la musica- dopo le parole! Roche, el personatge que encarna el director d’una obra teatral 
afirma Wer hört auf die Worte, wo Töne siegen! (Qui escolta les paraules quan sona la 
música!). A l’escena final la comtessa es fa la següent reflexió: 
  
Sind es die Worte, die mein Herz bewegen oder sind es die Töne, die stärker sprechen? -... 
Vergebliches Müh’n, die beiden zu trennen. In eins verschmolzen sind Worte und Töne - zu 
einem Neuen verbunden. Geheimnis der Stunde. Eine Kunst durch die andere erlöst!  
(Són les paraules les que conmouen el meu cor o és la música la que em parla amb més 
força? Es inútil intentar separar-les. Paraula i música s’han fos en una nova aliança, és el 
misteriós moment en què una de les arts redimirà l’altra.)5 
 
4.- La tasca del “missatger 
 
Fins ara hem tractat de la poesia i de la música, hem emprès la tasca del compositor i la del 
poeta, però no hem parlat de l’intèrpret. Segons José Agustín Goytisolo, quan l’any 1995 
publica els Cuadernos del Escorial, el transmissor és tant el responsable de l’èxit del 
poema com qui rep tots els honors per part del públic, deixant el poeta completament 
desemparat tant emocionalment com pel que fa a la responsabilitat creativa i, per tant, de 
les contrapartides socials  i de reconeixement per part del públic o de la persona a la qual va 
destinada la poesia: 
 
ÉXITO DE UN POEMA 
 
Escribiste un poema para así deslumbrar 
a una hermosa muchacha. Y el resultado fue 
que la muchacha se enamoró perdidamente 
del necio mensajero que le entregó el poema.6 
 
 
Ignorem qui fou aquest missatger capaç de desbancar al famòs poeta, però sí sabem que 
José Agustín tenia un especial afecte i admiració per un dels intèrpretes i també compositor 
que més han fet per la difusió i coneixement de la literatura hispànica: Paco Ibáñez. Aquest 
article es dedica especialment a la seva tasca, de compositor i d’intèrpret. I per comprendre 
la seva activitat abans cal exemplificar i glossar exemples de composicions poètiques amb 
música que ens mostraran l’art de la poesia i de la composició musical amb un objectiu líric 
de maridatge. 
 

                                                 
5 .- Clemens Krauss und Richard Strauss1996. 
6 .- José Agustín Goytisolo (2009) Poesía completa. Edición de Carme Riera  y Ramón 
García Mateos. Lumen Barcelona. P. 732. En una entrevista en el Diario El Mundo,  el 15 
de gener de 1996, a la pàgina 65 de la secció  cultura, Goytisolo diu: “Lo importante es el 
poema, no el poeta. Que se olviden de mí, pero que recuerden mis poemas... Un poeta 
anónimo es lo que yo quiero ser”. 
 
 



 
 
5.- Paco Ibáñez: La acció-intervenció poètico-musical 
 
Luís García Gil, poeta i estudiós de cantants que musiquen poetes, fa un exhaustiu 
recorregut per l'obra de Paco Ibáñez en un bloc dedicat a cantautors i poetes. En un primer 
article Paco Ibáñez, ejemplo y lección (Primera parte, dimecres 25 juliol, 2012) recorre la 
biografia i l'obra de Paco Ibáñez analitzant la tasca d'articulació text-música i les seves 
intervencions i adaptacions dels poemes que canta, com per exemple a la poesia de García 
Lorca “El lagarto está llorando”: 
 
“El lagarto está llorando” es otro poema que al convertirlo en canción pierde alguno de 
sus versos. Dos de las estrofas son eliminadas por el cantante en su adaptación del poema. 
La primera es la quinta de las estrofas que dice: “Un cielo grande y sin gente/ monta en su 
globo a los pájaros”. La sexta estrofa, que también elude Paco Ibáñez para encajarla en su 
melodía,  dice “El sol, capitán redondo/ lleva un chaleco de raso”. La canción queda 
como sigue: 
 
El lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando. 
 
El lagarto y la lagarta 
con delantaritos blancos. 
 
Han perdido sin querer 
su anillo de desposados. 
 
¡Ay, su anillito de plomo, 
ay, su anillito plomado! 
 
¡Miradlos, qué viejos son! 
Qué viejos son los lagartos. 
 
¡Ay como lloran y lloran, 
¡Ay!, ¡Ay! Cómo están llorando..7 
 
 
Però aquesta no és l’única intervenció del cantautor. A “Romance de la luna, luna” García 
Abril comenta: 
 
“La canción ofrece algunas variantes con el poema que afectan por un lado a la repetición 
de los siguientes versos con los que concluye la canción y que actúan a modo de estribillo. 
 
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Niño, déjame, no pises 

                                                 
7 Blog de Luís García Abril: http://www.luisgarciagil.com/ 



mi blancor almidonado. 
 
Estos mismos versos se repiten en la canción después de los siguientes: El jinete se 
acercaba/ tocando el tambor del llano/ Dentro de la fragua el niño/ tiene los ojos cerrados. 
En el poema aparecen en el orden inverso, curioso cambio que impone la estructura 
musical creada por Paco Ibáñez que poco después se ve obligado a prescindir de los 
siguientes versos: “Por el olivar venían/ bronce y sueño, los gitanos/ las cabezas 
levantadas/ y los ojos entornados”. 
 
Lorca no es l’únic autor que Paco Ibáñez adapta, també a “La más bella niña”de Góngora 
prescindeix de la quarta estrofa. En un segon article  sobre el cantautor (“Paco Ibáñez, 
ejemplo y lección”( Segunda Parte”, domingo, 30 de diciembre de 2012) 8  Luís García 
Abril comenta les intervencions a la poesía de Francisco de Quevedo i la intenció de les 
modificacions en el text:  

“El poema está estructurado en seis sextillas que son las que canta Paco Ibáñez pero 
introduciendo un cambio. El cantante repite la primera estrofa del poema de Quevedo al 
final de su canción, pero elimina la que cierra el poema original ("¿Quién la montaña 
derriba/ al valle; la hermosa, al feo?"). Quizá lo que busca con este final es una estructura 
circular propia de la canción, una vuelta al principio, que potencia el discurso del poema 
cargado de interrogaciones retóricas”9 
 
Les intervencions en les poesies musicades per Paco Ibáñez responen a un objectiu 
estratègic i els autors que versiona van des dels clàsics fins als autors moderns, 
contemporanis i actuals amb els quals, en són exemple Alberti o José Agustín Goytisolo, 
Paco Ibáñez ha conegut, col·laborat i treballat. Amb aquestes intervencions el cantautor 
aconsegueix d’amotllar les obres als gustos contemporanis sense trair ni la naturalesa 
literària dels textos ni el seu contingut ni significat poètic. 
 
6.- Paco Ibáñez: Del poema a la música 
 
 Una de les grans incògnites que sovint és impossible de resoldre és el procès de 
creació melòdica per part dels cantautors. La composició i creació tant del text com de la 
música per part d’un cantautor és diferent a la creació únicament de la melodia per a un text 
preexistent, tal com fa Paco Ibáñez. En una entrevista a Robert Allen Zimmerman, conegut 
amb el nom artístic de Bob Dylan10, aquest afirmava que componia text i música al mateix 
temps i d’una manera bastant intuïtiva: 
 
 Bueno, no soy un compositor tan serio... Las canciones no me vienen así como así. 
Normalmente se cuecen durante un tiempo y descubres que es importante guardar los 
pedazos hasta que estén completamente formados y unidos unos a otros.  
 
                                                 
8 http://luisgarciagil.blogspot.com.es/2012/12/paco-ibanez-y-2.html. 
En domingo, 30 de diciembre de 2012. PACO IBÁÑEZ , EJEMPLO Y LECCIÓN (SEGUNDA 
PARTE): Cantando a los poetas.   

9 Bolg cit. Luiís García Gil. 
10 Diario el País, Babelia, 1-V-2004. 

http://luisgarciagil.blogspot.com.es/2012/12/paco-ibanez-y-2.html


Aquesta afirmació, de la qual no dubtem, és fruit  del patrimoni musical en el qual Dylan 
s’inspira (Chuck  Berry, Woody Guthrie, Robert Johnson, Familia Carter...) i que pren com 
a models. A la pregunta ¿Qué viene antes, las palabras o la música? Dylan responia: 
...tienes que entender que no soy un melodista. Mis canciones están basadas en viejos 
himnos protestantes o en canciones de la familia Carter, o en variaciones del esquema 
“blues”. Lo que pasa es que cojo una canción que conozco y empiezo a tocarla 
mentalmente. Ésa es mi forma de meditar. 
 
Compondre es converteix pel cantautor nordamericà en una mena de meditació organitzada 
en funció d’un sistema fonamentat en la “variabilitat”: Lo que yo hago y muchos 
compositores no hacen es tomar un concepto y una línea que realmente quiero poner en 
una canción y si no encuentro la forma de ejemplificarla - por más que haga-  la dejo como 
está –entera y verdadera- y busco la forma de cantarla de manera que encaje en el 
esquema rítmico. Prefiero hacer eso a reventarla o perderla porque soy incapaz de 
rimarla. 
 
Estem davant d’un mode de composició, en principi automàtic, però que es fruit tant de la 
formació musical com literària del cantautor. Si el bagatge musical del cantautor de Duluth, 
Minnesota, és ampli i fonamentat sobretot en la música oral-tradicional i popular, sabem 
que Dylan és i ha estat un gran lector de Byron, Keats, Poe, John Done, Villon... i molts 
d’altres. Encara que la composició sembli improvisada, en realitat les seves composicions 
son fruit de la sàvia combinació d’un bagatge musical tradicional i popular juntament amb 
un rerefons literari clàssic i una formació intel·lectual important. Tot això sense menystenir 
ni oblidar la genialitat del personatge. No obstant la tasca del cantautor hispànic és ben 
diferent, ja que Ibáñez compon les melodies per adequar-les a textos poètics que ja 
existeixen, des dels clàssics hispànics. fins els contemporanis 
 Una de les característiques de les melodies que Paco Ibáñez ha creat pels textos 
poètics és la seva eficiència en la transmissió dels mateixos. De vegades sembla que la 
poesia ha estat creada després de la música, vista la perfecta articulació entre ambdues. És 
evident que Paco Ibáñez no crea les seves melodies com un compositor tradicional de 
música clàssica, sinó que el cantautor fa cantar les poesies; és a dir, del recitat d’aquestes en 
surten les melodies i els ritmes. Conscientment o de manera automàtica el cantautor 
respecta en les seves composicions el control prosòdic dels textos en una aplicació 
sistemàtica tant de les melodies com dels ritmes. Ho podem comprovar a la melodia del 
Lobito bueno de José Agustín Goytisolo (en destaquem la melodia per damunt del ritme 
musical): 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El text de Goytisolo compta amb un marcat ritme prosòdic accentual: 
 
Erase una vez un lobito bueno 
-  v  v    v   -    v   v  - v    -   v 
 
al que maltrataban todos los corderos... 
 -     v     v   v -  v    -  v    v     v    -  v 
 
on podem comprovar que la inflexió melòdica -obra del cantautor- es correspon amb els 
accents forts dels versos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I la mateixa cosa tenim en una altra composició musical sobre text del poeta barceloní amb 
música d’Ibáñez, en el poema Me lo decía mi abuelito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
també amb un marcat ritme prosòdic accentual: 
   
 
–Me lo decía mi abuelito me lo decía mi papá 
    v   v  v - v    v    v -  v    v  v   v - v   v  v  - 
 
–me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más... 
v  v   v - v      -     v    -   v  v    v   v  -   v   -     v      - 
 
 
I en el qual la composició melòdica es limita a marcar els temps forts o a destacar els 
aspectes cadencials dels vers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de composició melòdica a partir del text no és nou, de fet tenim testimonis 
medievals i posteriors que –inspirats en la tradició oral11 desenvolupen un sistema poètic 

                                                 
11 Veure l’interessant treball sobre la composició oral de tradició litúrgica als repertoris medievals 
de Maria Incoronata Colantuono (2012) Cantigas de Santa Maria di Alfonso X el Sabio: 

http://www.tdx.cat/handle/10803/96668
http://www.tdx.cat/handle/10803/96668


musical amb una voluntad d’afavorir l’aprenentatge per part del públic, és a dir, la 
memòria. Des de la lírica trobadoresca12, fins als salms protestants del reneixement, 
s’apliquen tècniques poètico melòdiques al servei d’interessos religiosos i polítics. És el cas 
dels salms protestants bearnesos del segle XVI, un repertori religiós fruit de diversos autors 
i influències, tot i que normalment se’n declaren autors Theodor de Bèze i Clement Marot. 
Aquest salms –no sense una virulenta polèmica- van ser instaurats en territori bearnès per la 
reina Joana Labrit, i en tenim dues traduccions a l’occità bearnès amb música. Una 
realitzada pel poeta i notari Pèir de Garròs (1525/1530-1583), amb un estil poètic típic de la 
Pléiade i amb una música refinada. I l’altra realitzada per un pastor protestant, Arnaud de la 
Saleta (c. 1540-1583...), amb un text ple de repeticions i amb unes estructures sintàctiques i 
lèxiques molt repetitives i paral·lelístiques. La música és molt simple, sense grans salts 
melòdics13*(polèmica de la transcripció) i la majoria d’intervals per moviments conjunts, 
amb una majoria d’intervals de segona i tecera. Sabem que la versió que va comptar amb 
una major difusió va ser la del pastor protestant, fet que avui ens sobta ja que la de Pèir de 
Garròs és la que avui designem de major qualitat literària. Evidentement el text de La 
Saleta no té pretensions artístiques ni literàries, sinó estrictament religioses, i la seva única 
pretensió fou la divulgació i propagació del missatge bíblic, i per aquesta raó utilitza un 
sistema literari i musical de tradició oral amb trets formals que afavoreixen la seva 
memorització. 
  
 
 A hores d’ara cal interrogar-se sobre la incidència de la música en la forma i 
composició d’un text poètic redactat posteriorment a la composició de la música que 
normalment l’acompanya? Comptaríem amb la mateixa eficiència en la recepció cas que el 
text no comptés amb els trets formals i habituals dels textos de creació i transmissió oral? 
Tenim un exemple paradigmàtic, que és el de la cançò A brisa do coraçâo que canta Dulce 
Pontes per a la pel·lícula de Roberto Faenza, Sostiene Pereira (1994), amb música d’Ennio 
Morricone i amb Marcello Mastroianni com a protagonista. El film té com argument la 
novel·la d’Antonio Tabucchi Sostiene Pereira (1994). Ennio Morricone va rebre 
l’encàrrec de fer-ne la música. Posteriorment, el director va encomanar-ne el text als 
professors italians Francesco de Melis i Emma Scoles, de manera que sintetitzés 
poèticament l’argument de la novel·la.  De Melis i Scoles tenien un encàrrec difícil, 
Morricone havia compost  la melodia i calia elaborar un text amb una mètrica fixa i 
amb un sistema estròfic invariable 

                                                                                                                                                     
Composizione musicale e oralità. Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. 
12 Antoni Rossell (2006) “Oralidad y recursos orales en la lírica trovadoresca: texto y melodía”, en 
La voz y la memoria, Fundación J. Díaz, Urueña, pp. 36-65 
13 La transcripció i interpretació musical d’aquest repertori ha estat polèmica, ja que les 
transcripcions tradicionals de l’original imprès no han tingut en compte els canvis de clau. Si 
interpretem aquestos des d’una òptica d’escriptura medieval, la melodia és la típica d’un 
repertori salmòdic de tradició litúrgica medieval, en canvi si no tenim en compte que els canvis 
de clau s’han insertat per no superar l’ambit del pentagrama, el resultat és una música que està 
més aprop de la música contemporànea del segle XXI que de la música del Renaixement. 
Comptem amb l’enregistrament fet amb criteris de tradició medieval i reneixentista d’aquest 
repertori on es pot comprovar la veritable naturalesa d’aquestes melodies: -Psaumes protestants 
de la renaishençaoccitana. Antoni Rossell. Menestrers Gascons (Pau-França 2002).    
 



La tasca no va ser fàcil, els autors de la lletra van quadrar la mètrica que els imposava la 
melodia de Morricone, tot component un text magnífic en portugués. Allò que va ser 
impossible de realitzar va ser el control mètrico-prosòdic tal com es pot comprovar en la 
interpretació de Dulce Pontes (https://www.youtube.com/watch?v=-mT0Mp0p3GA): O 
segredo a descobrir / está fechado em nós / o tesouro brilha aqui / embala o coraçâo / mas 
está escondido / nas palavras / e nas mâos ardentes / na doçura de chorar / nas carícias 
quentes. 
 
[El secret a descobrir està tancat en nosaltres mateixos. El tresor brilla aquí, accelera el cor, 
però està amagat en les paraules i en les mans ardents, en la dolçor del plor, a les càlides 
carícies]  
 
7.- Control prosòdic: text i música 
 
 La composició a partir del control prosòdic del text no és exclusiva ni de la música de 
cantautor, ni de la música clàssica ni de la música popular, la trobem en tots els registres, 
unes vegades amb tota la intenció i consciència i d’altres per una intuïció que respon a les 
tècniques tradicionals de composició oral, molt sovint, automàtiques14 (*pregon). En el 
camp de la música anomenada com a clàssica-contemporànea comptem amb la 
col·laboració entre el poeta surrealista Eugène Grindel, més conegut pel pseudònim de Paul 
Éluard, i el compositor Francis Poulenc, que pertanyia al grup francès de Les Six. En el 
poema d’Éluard Belle et ressemblante, tenim un exemple paradigmàtic d’estratègies 
mètrico-melòdiques plenament conscients i voluntàries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text de mètrica en principi irregular ens pot portar a error si pensem que no gaudeix 
d’un control mètric regulador que rau, ni més ni menys, en una estratègica disposició de les 
paraules de manera que combinades en la poesia conformen una estructura prosòdica que li 
confereixen una coherència prosòdica i una unitat mètrica: 

                                                 
14 .- Antoni Rossell (1992): “Le ‘pregon’: survivence du système de transmission oral et musical de 
l'épopée espagnole” dins  Cahiers de Littérature Orale, Paris, vol. 32, pp. 159-177. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta coherència prosòdica la trobem reflectida en la composició musical de Francis 
Poulenc, amb un respecte articulat tant des del ritme musical com des de la composició 
melòdica15: 
 
Ritme musical i text poètic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 .- https://www.youtube.com/watch?v=8D1OEzlgYOU 

 



 
L’estratègia prosòdica es veu reforçada no només per l’element rítmic, sinó pel moviment 
melòdic que prepara l’arribada a les síl·labes de temps fort amb intervals per sobre o per 
sota de la corda de recitació, nota/corda on recauen els temps forts (nota “do” en el següent 
exemple). És en aquesta part de la composició melòdica on comprovem el respecte a la 
prosòdia textual del poema per part del compositor de la música: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Si acabem de citar un exemple de música clàssica, ara en presentem un de música popular a partir 
de la música de Lichis, Miguel Ángel Hernando Trillo, cantant i compositor de la Cabra Mecánica. 
En un dels seus temes més famosos i que va interpretar amb la cantant  María Jiménez,  La lista de 
la compra trobem un control prosòdic i melòdic paradigmàtic en el text de la tornada16: 
 
 
Tu, que eres tan guapa tan lista 
 tu, que te mereces un príncipe o un dentista 
 Tu, te quedas a mi lado, 
Y el mundo me parece más amable, más humano menos raro... 
 
Text que a primera vista pot semblar amètric, no obstant si realitzem una anàlisi prosòdica 
resulta d’una regularitat rítmica exemplar: 
 
Tu, que eres tan guapa tan lista 
   -       v    v   v       -   v   v   -    v 
 Tu, que te mereces un príncipe o un dentista 
    -      v   v   v  -  v   v      -   v     v       v    -   v 
 Tu, te quedas a mi lado, 
    -   v     -  v   v   v   -   v    
Y el mundo me parece más amable, más humano  
  v       -     v   v   v  -   v    -   v   -    v    -     v    -   v 
menos raro... 
-     v    -   v 
 
Si a continuació veiem la partitura, comprovem que la melodia es mou –com veiem abans 
en les composicions de Paco ibáñez, o com hem comentat de les composicions d’Arnaut de 

                                                 
16 .- https://www.youtube.com/watch?v=6UBwtL__280 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jim%C3%A9nez


la Saleta-  per graus conjunts sense que hi hagin grans moviments melòdics de salts 
d’intervals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I si a continuació comparem les estructures rítmiques i prosòdiques del text amb les 
melodies, comprovem que hi ha una articulació perfecte entre text i música: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A partir del que hem dit fins ara podríem pensar que perquè una música composta per un 
text poètic sigui eficient, hagi de comportar una gran senzillesa, un respecte total a la 
prosòdia del text sense imposar un ritme massa contundent, la qual cosa potser diferenciaria 
aquesta obra de l’ària operística”. Ho trobem explicat en l’obra de Paul Zumthor:  
 
 
 However much “music” and “poetic text” (in the broadest sense of these two terms) 
perform together, does not one predominate over the other in the listeners mind? The 
relationship uniting them is neither simple nor constand. An ideal gradation seems to be 
drawn: at one extreme there would be a discretely rhythmic and slightly melodic diction 
leaving the text to impose its force and weight, as does the epic; at theoder, such as an 
operatic aria moving by the pure musicality of voice, the words have little to do with it.17   
 
[Per molt que la "música" i el "text poètic" (en el sentit més ampli d'aquests dos termes) 
funcionen junts, no predomina un sobre l'altre en la ment dels oients? La relació que els 
uneix no és ni simple ni constant. Una gradació ideal sembla perfilar-se: en un extrem, hi 
hauria una dicció discretament rítmica i escassament melòdica deixant al text d’imposar la 
seva força i el seu pes, com ho fa l’epopeia; de l’altre, com, per exemple, una ària d’òpera, 
emocionant per la musicalitat de la veu, sense que les paraules pronunciades tinguin quasi 
res a veure amb aquesta emoció.] 
 
Aquest és, ni més ni menys el mode de composició de Paco Ibáñez, i, en el darrer apartat 
d’aquest article, acabarem mostrant una vegada més el seu respecte pel text poètic, com el 
seu gran ofici en la composició musical. I per aquest darrer apartat he triat del seu darrer 
CD, Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos (A Flor de tiempo 2012), el tema que 
encapçala l’enregistrament, el poema de Pablo Neruda Me gusta cuando callas. Ens 
interessa aquest tema per diferentes raons, la primera perquè tenim una lectura del mateix 
Neruda, i –per tant– és possible escoltar la concepció rítmica prosòdica del poeta, però –
com veurem i podem escoltar– també la concepció melòdica del mateix Neruda. En segon 
lloc, perquè tenim diferentes composicions musicals del poema i altres tantes 
interpretacions. Pablo Neruda va conèixer i escoltar Paco Ibáñez per primera vegada l’any 
1970 a París, i la seva reacció va ser:  “Tú tienes que cantar mis poemas, tu voz está hecha 
para cantar mis poesías". 
 No és estrany –a diferència del que molta gent pot pensar– de trobar poesies amb 
músiques diferents en la tradició musical occidental. Així, en la lírica trobadoresca occitana 
medieval tenim exemples de textos que s'han conservat en dos manuscrits musicals que 
presenten dues melodies diferents. És el cas de Dejosta'ls breus jorns e.ls loncs sers (BdT 
323,15) del trobador Peire d'Alvernha (...1149–1170). A la tradició oral hispànica, 
comptem amb multitud de versions musicals diferents per al popular romance de Gerineldo 
i que podem escoltar en la gran quantitat de versions enregistrades i en documents 
etnogràfics.  
 

                                                 
17 Zumthor, Paul (1990)  Oral Poetry. An Introduction. University of Minnesota Press,  p. 
145 
 



De Me gusta cuando callas comptem amb una versió de Pablo Neruda a veu sola, sense 
música18. En ella s'aprecia que el poeta la recita amb un to melòdic i monòton, gairebé a 
rectotono, però amb una lleugera melodia per semitons en una gradació descendent a mida 
que avança la recitació i de la qual exemplifiquem el següent esquema rítmic-prosòdic: 

 
 
                                                 
18.- https://www.youtube.com/watch?v=Zb03aMYM7UQ 



 
D'aquesta poesia tenim una versió cantada per Mercedes Sosa19 amb una melodia diferent 
de la que canta Paco Ibáñez: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Mentre que la de Paco Ibáñez20 té la següent partitura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 .- https://www.youtube.com/watch?v=r1wn4KR1voo 
20 .- https://www.youtube.com/watch?v=WyTnoiXpiSQ&list=RDWyTnoiXpiSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WyTnoiXpiSQ&list=RDWyTnoiXpiSQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les partitures són diferents, és a dir, les melodies, vegem com tracta Mercedes Sosa la 
interpretació de la prosòdia del text (hem assenyalat en color les incidencias prosòdiques o 
temps forts en el text a partir de la versió de la intèrpret): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercedes Sosa 
 
I  
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,     
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.   
Parece que los ojos se te hubieran volado   
y parece que un beso te cerrara la boca.  



 
III  
Me gustas cuando callas y estás como distante.    
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:    
déjame que me calle con el silencio tuyo.  
 
IV  
Déjame que te hable también con tu silencio   
claro como una lámpara, simple como un anillo.    
Tu pareces la noche, callada y constelada.   
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.  
 
V 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.    
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.   
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.   
 Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 
 
 
 
 
 
 
I ara vegem en la versió de Paco Ibáñez les incidències prosòdiques: 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Podem veure, a continuació, la comparació entre les tres versions: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
I comprovem que la versió de Paco Ibáñez s’adequa més a la recitada per Neruda que la de 
Mercedes Sosa, sense que això signifiqui cap judici de valor sobre la bellesa, qualitat o 
capacitat emocional de la versió de Mercedes Sosa. Aquí podem entendre les paraules de 
Neruda citades anteriorment que comprèn que Paco Ibáñez compta amb un valor 
fonamental per al poeta, el respecte a l’obra poètica i la música al servei del poema.  
 
8.- Per concloure: L’èxit de la cançó és la impossibilitat de l’oblit 
 
 Potser ara ja podríem respondre a la pregunta de què tenen les creacions musicals 
d’Arnaut de la Saleta, Poulenc, Lichis i Paco Ibáñez que han gaudit i continuen gaudint de 
l’èxit del públic, i que són recordades de tal manera que difícilment ens les podem treure 
del cap. I per concloure no queda més que afirmar que l’obra lírica, la poesia amb música, 
triomfen quan la melodia i el text resideixen en la memòria del qui les escolta, amb una 
petja inesborrable. És la veu contra l’oblit. 
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