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RESUM 

Aquest treball està basat en l'estudi dels 24 Preludis Maputxes per a piano, obra del 

compositor Carlos Maza / Newen Tahiel. Cada preludi d’aquest cicle està basat en una 

de les 24 tonalitats de l’escala cromàtica i en un ritme diferent d’Amèrica Llatina. 

Donada la circumstància que el compositor és el meu pare, em baso en les entrevistes 

que li he fet i les llargues converses amb ell, per plasmar les seves idees en quant al 

procés de creació, els seus principals referents, les seves influències (tant socio-

culturals, històriques, com musicals) i en definitiva, els seus objectius a l’hora 

d’endinsar-se en una obra d’aquestes dimensions. 

Paraules clau: 24 Preludis Maputxes, música llatinoamericana, ritmes 

llatinoamericans, 24 preludis per piano, compositor, procés de creació. 

ABSTRACT 

This work is based on the study of the 24 Mapuche Preludes for piano, by the composer 

Carlos Maza / Newen Tahiel. Each prelude to this cycle is based on one of the 24 tones 

of the chromatic scale and on a different rhythm from Latin America. Bearing in mind 

the circumstances that the composer is my father, I rely on the interviews I have done 

with him and the long conversations with him, to express his ideas regarding the 

creative process, his main references, his influences (both socio-cultural, historical, as 

well as musical) and its objectives when entering into a work of this size. 

Keywords: 24 Mapuche Preludes, Latin American music, Latin American rhythms, 24 

piano preludes, composer, creative process.  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I. INTRODUCCIÓ 

  Aquest treball està basat en l'estudi dels 24 Preludis Maputxes per a piano, obra del 

compositor Carlos Maza / Newen Tahiel. Cada preludi d’aquest cicle està basat en una 

de les 24 tonalitats de l’escala cromàtica i en un ritme diferent d’Amèrica Llatina.  

  Donada la circumstància que el compositor és el meu pare i he vist néixer aquesta 

obra, he decidit dedicar la meva recerca als 24 Preludis Maputxes perquè considero que 

aquesta obra reuneix l’art amb el compromís social, la dedicació a la feina minuciosa i 

personal amb la consciència que aquesta ha de tenir un sentit més enllà del purament 

musical.  

  Una de les preguntes que em vaig plantejar contínuament a l‘hora de fer aquest treball 

era d’on sorgia la idea de fer aquesta obra. No tots els compositors es plantegen fer 24 

preludis. Volia saber en quin moment van sorgir les primeres notes de l’obra i per què, 

quines influències havia tingut aquesta música, quines investigacions prèvies havia fet 

el compositor, perquè és evident que abans d'emprendre una creació d'aquestes 

característiques resulta imprescindible investigar per assentar les bases del que es pretén 

deixar plasmat en àudio i partitures. El que jo volia, en definitiva, era trobar, investigar 

l’inici d’aquesta creació, des del principi, des del moment en què el projecte estava a la 

ment.  

  Un altra de les idees que inspiren aquest estudi és la intenció de conèixer els objectius 

del compositor en gestar l'obra, i comprovar si l’autor mateix considera que aquests 

objectius s’han acomplert. Per  tant  doncs,  la hipòtesi/pregunta que formulo és la 

següent:  

Els 24 preludis recullen la tradició musical llatinoamericana i la combinen amb els 

referents clàssics.  

Amb aquest treball pretenc, doncs, comprovar aquesta hipòtesi, i analitzar fins a quin 

punt les peces d’aquesta obra tenen relació amb la música tradicional de llatinoamèrica; 

quins elements fa servir l'autor per establir un vincle evident amb les obres del grans 

compositors que han publicat 24 preludis i serveixen de referència en aquest estudi.  
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II. MARC TEÒRIC  

II.1. 24 Preludis Maputxes per a piano, resum de l’obra. 

Aquests preludis foren escrits a Tarragona entre el 2011 i el 2014, any en què van ser 

enregistrats a Limoges (França) per al segell discogràfic Laborie. En essència son una 

música per a piano al servei de la vida a llatinoamèrica. Inspirats en els preludis de 

Bach, Chopin, Vila-Lobos i Debussy, entre d'altres compositor, els preludis de Carlos 

Maza són 24 paisatges escrits per a piano sol.  

Després de tres anys d'investigació i creació en què explora la riquesa musical del sud, 

Carlos Maza decideix retre homenatge al seu país natal, la nació maputxe.  

Ja sigui a través d'un tango argentí, un son cubà, un huapango mexicà, un huayno 

bolivià o un samba brasilera, entre d'altres, tots aquests preludis responen a un mateix 

propòsit, musical i històric. En primer lloc, perquè ens ofereixen un treball refinat i de 

gran envergadura; i també perquè, a través del piano, l'autor es compromet amb la 

realitat seu poble maputxe.  

Molts es preguntaran, si més no, què vol dir la paraula maputxe. Llavors descobriran 

que existeix una heroica nació situada al sud de Xile i Argentina, que des de fa segles 

lluita per defensar el seu territori, conservar les seves terres i el seu dret a existir com a 

poble, que mai han fet mal a ningú i que fa cinc segles va ser subestimada, 

menyspreada, envaïda, maltractada, explotada i injustament atropellada per la 

civilització moderna. Descobriran que els germans maputxes no han tingut accés a grans 

escoles, cosa que pot ser ajudi a valorar els Preludis amb una lectura socialment 

necessària. És per això que aquesta obra està dedicada a aquest poble mil·lenari, del 

qual són les arrels del compositor . 1

Per aprofundir en aquest sentit d’homenatge a les seves arrels, Carlos decideix 

anomenar-se a partir d'ara Newen Tahiel , un nom que en idioma mapudungu, l'idioma 

dels maputxes, vol dir "L’Energia de l'home lliure".  

 Per més informació disposeu del text “Religion e identidad en el pueblo mapuche”, de María Elena 1

Riveros, citat a l'apartat de bibliografia. 
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A través de la seva música, Newen Tahiel s'imagina que pot ajudar a construir un pont 

de comunicació amb el seu piano, un pont basat en el respecte als altres. Per fer-ho, 

mostrarà que darrere de cada música hi ha una veu molt més important, que no és sinó 

la veu del temps, la veu que va construint a cada país, amb històries plenes de talent 

popular i de poesia. 

Tot seguit presento el llistat dels 24 preludis:

1. Afro-América                                                          13. Bossa Nova-Brasil                      

2. Samba-Brasil                                                           14. Abozao-Colombia 

3. Habanera-Cuba                                                       15. Joropo-Venezuela 

4. Zouk-Haiti                                                              16. Lamento-Mapuche 

5. Merengón-República Dominicana                         17. Candombe-Uruguay 

6. Tango-Argentina                                                     18. Huapango-Mexico 

7. Cueca-Chile                                                            19. Huayno-Bolivia 

8. Landó-Peru                                                             20. Alcatraz-Peru 

9. Son-Cuba                                                                21. Chacarera-Argentina 

10. Vals-Nicaragua                                                      22. Reggae-Jamaica 

11. Bullarengue-Panamá                                              23. Maracatú-Brasil 

12. Polka paraguaya-Paraguay                                   24. San Juanito-Ecuador 
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II.2. Motivacions i inicis.  

Carlos Maza ens explica que la necessitat d‘estudiar el piano i anar-se creant un 

repertori que l’ajudés a superar-se pianísticament va ser el que el va portar a pensar en 

la possibilitat d’estudiar els preludis de Bach en totes les tonalitats.  

Quan va començar a estudiar, Carlos Maza va entendre que mai tocaria aquesta música 

com es requereix (amb les característiques específiques de l’època i tots els requisits 

demanats) ja que sempre havia tocat sistemàticament la seva música. Llavors va preferir 

utilitzar l’energia, el temps i la força a fer-se els seus propis preludis en relació amb la 

seva realitat, tant musical com social.  

Una vegada presa la decisió de fer els Preludis, el compositor tenia clar que per portar a 

terme una creació d’aquestes característiques i dimensions, hauria de fer unes 

investigacions prèvies, com ara investigar els compositors que havien fet 24 preludis per 

a piano, els paràmetres establerts per cadascun d’ells, o pensar en què basaria la seva 

obra, entre d’altres qüestions.  

!  
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III.  INFLUÈNCIES D’ALTRES COMPOSITORS 

Per contestar els meus dubtes sobre la gestació de la obra, vaig fer unes entrevistes al 

compositor com a fonts primàries . A les entrevistes, Carlos Maza explica tots els 2

passos que va anar seguint per la creació dels 24 Preludis Maputxes per a piano. 

Aquests documents m'han permès, també, conèixer els objectius del compositor per a 

crear l'obra i també la seva opinió sobre l'assoliment d'aquestos.  

Quan parlem de compositors que han fet 24 preludis per piano, podem anomenar 

principalment a J.S.Bach, a F. Chopin, els preludis russos de Tchostacovich, els 

francesos de Claude Debussy, els russos també però d’una altra època de 

Rachamaninov, els espanyols d’Isaac Albéniz o els brasilers d’Heitor Villa-Lobos. 

Basant-me en els referents recollits al marc teòric d'aquest treball, i contrastant-los amb 

la informació de les entrevistes realitzades al compositor, he cercat les relacions 

establertes per Carlos Maza a l'hora de plantejar-se la composició dels preludis i alguns 

dels compositors que han fet 24 preludis per piano. 

III.1. Bach i la seva obra ‘El clavecí ben temperat’ 

Johann Sebastian Bach va fer dos cicles de preludis i fugues anomenats “El clavecí ben 

temperat” (Das Wohltemperierte Klavier). Tots dos comparteixen el mateix esquema: 

cada llibre comprèn 24 grups constituïts per un preludi i una fuga en la mateixa 

tonalitat. Comença per la tonalitat de do major, i després la de do menor, a la qual 

segueix do sostingut major i així successivament, fins haver completat tota l'escala 

cromàtica. És, per tant, una col·lecció enorme que comprèn 48 preludis i 48 fugues. 

L'objectiu de Bach era, alhora, musical, teòric i didàctic.  

A la formació pianística de qualsevol professional, és part del repertori obligat tocar 

diferents preludis de diversos compositors, però sens dubte, els més importants, no 

només per ser els primers sinó per la seva envergadura harmònica, són els 24 Preludis 

 Disposeu de la transcripció íntegra de les entrevistes a l’annex. 2
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de J.S. Bach, en els quals el compositor deixa constància de l’existència de les 24 

tonalitats. 

Carlos Maza explica que cada compositor investigat ha marcat una influència diferent 

en ell, i que la seva música és una barreja de tots els avantpassats, que de cada 

compositor ha agafat una essència. La influència que ha tingut sobre la obra de Bach ha 

sigut molt important. Sobretot referint-nos a les definicions dels “paràmetres establerts”. 

És a dir, que Bach va ser el primer compositor en fer 24 preludis i fugues en totes les 

tonalitats majors i menors de l'escala cromàtica i va ser ell qui va establir aquesta idea. 

De fet és una idea molt moderna per a l'època, ja que en el seu temps, el clavicèmbal 

estava pensat per tocar en tonalitats més “bàsiques” i els intèrprets no tocaven en fa# 

menor o la bemoll menor, entre d’altres tonalitats. Per tant, podem apreciar la influència 

de Bach quan Maza es va proposar fer els seus 24 Preludis i que cadascun d’aquests 

estigués en una tonalitat diferent.  

En definitiva, que J.S. Bach ha sigut, és i serà un exemple de treball per a molt 

compositors posteriors. 

III.2. Chopin i els seus 24 Preludis, op. 28.  

 L’any 1839 es van publicar els 24 preludis de Fryderyk Chopin. A diferència dels 

preludis de Bach, els de Chopin en lloc d'aparèixer seguint l'ordre cromàtic, des del punt 

de vista de la presentació de les tonalitats estan estructurats per quintes. A més, els 

preludis de J.S. Bach tenien un caràcter introductori, sempre precedien una fuga, no 

eren peces completes per sí mateixes. Més endavant, la forma preludi va anar 

evolucionant i quan Chopin va fer els seus 24 Preludis, tots i cadascun d'aquests tenien 

la funció d’expressar una idea o un sentiment com a peça independent, tot i que la 

manca d’estructura formal i la brevetat que sovint els caracteritza van ser causa de 

moltes crítiques.  

A tall d'exemple, Robert Schumann va dir que:  
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Son esbozos, comienzos de estudios o, por así decirlo, ruinas, alas individuales de águila, todo 
desorden y confusiones salvajes2.  

Aquesta crítica, tot i que pugui semblar negativa, em sembla interessant, ja que reflexa 

una opinió d’un gran compositor de la mateixa època amb una important trajectòria 

musical i permet valorar com percebien altres pianistes aquesta important obra de 

Chopin.  

Ara bé, no totes les crítiques eren dolentes. A continuació, cito un fragment de la 

crònica de Franz Liszt, publicada a la Gazette musicale el 2 de maig de 1841, on fa una 

crítica dels preludis de Chopin:  

Los Preludios de Chopin son composiciones de un género completamente particular. No son 
solamente, como el título podría hacer pensar, piezas destinadas a ser tocadas como introducción 
a otras piezas; son preludios poéticos, análogos a los de un gran poeta contemporáneo, que 
arrullan el alma en sueños dorados y la elevan hasta las regiones ideales. Admirables por su 
diversidad, por el trabajo y la sabiduría que allí́ se despliegan, pueden ser apreciados sólo 
después de un examen escrupuloso. Todo parece espontáneo, inspirado, de logro inmediato. 
Tienen el porte libre y grandioso que caracteriza a las obras del genio.  

Aquesta crítica és exemplar. Va ser feta per un gran compositor i intèrpret i no té una 

altra intenció que donar-li el seu veritable valor a l'obra de Chopin. D'altra banda, el pas 

del temps ha confirmat el valor dels preludis de Chopin, tal com Liszt manifesta.  

Chopin va conviure gran part de la seva vida amb una malaltia. De fet, quan va 

compondre els 24 Preludis, entre el 1835 i el 1839 ho va fer (entre d’altres llocs) a la 

localitat mallorquina de Valldemosa, on va residir a causa de la seva malaltia. Allà va 

passar l’hivern del 1838 al 1839 per evitar el clima plujós i fred de Paris. Tanmateix, 

aquesta estada no va ser de gran ajuda, ja que aquell hivern va ser especialment dur a 

l’illa. A més, van trigar molt en portar-li el seu piano de França i es va haver de resignar 

a fer servir un que li van deixar. Això va tenir una influència important que es va 

reflectir en la seva música, concretament en aquests 24 Preludis. En general, la seva 

música té un caràcter melancòlic i sensible que ens remou els sentiments i fins i tot ens 

entristeix. També cal remarcar que va viure en el període del Romanticisme. Se sap que 

la sonoritat de Chopin a l’hora de tocar era delicada. La força i el so no era el que més 

impressionava, sinó els matisos i els contrasts. La manca de força no era necessàriament 
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deguda a la seva malaltia, sinó que era un estil interpretatiu barrejat amb les seves 

melodies profundes i melancòliques. 

Chopin ha tingut una gran influència a la música de Carlos Maza. De fet, la música de 

Maza és molt romàntica. Per ser més concrets, parlem d’un punt en comú fonamental 

que els dos compositors fan servir contínuament: el lirisme, per la seva capacitat 

d’introduir la dinàmica (rubato, accelerando, ritardando...), també el seu sentit 

melòdic. En relació amb això, l'autor ens diu:  

Quan parlo de lirisme em refereixo a la melodia, a la sensibilitat, a expressar-se correctament 
amb una frase amb sentit, però més enllà d’un sentit estructural o formal, parlo d’un sentit que 
parteix del cor, de l’ànima.  

En definitiva, la música de Maza també és molt melancòlica i té la capacitat de remoure 

els sentiments. Per més tècnica o rítmica que pugui semblar a vegades, posa tota la seva 

tècnica en funció de l’humà, del sentit poètic.  

En les partitures de Chopin, el rubato està present sobre tot a les parts que es presenten 

valors irregulars o grups de notes petites (notes d'adornament). Segons ell, aquestes 

notes no s’han de tocar exactament, sinó amb estil i bon gust. Segons els testimonis de 

Moscheles i Muller, Chopin va rebutjar l’exageració respecte al rubato i altres aspectes 

interpretatius. Com he dit abans, el rigor i la senzillesa van ser aspectes constants en el 

seu mode de tocar.  

A una de les converses amb Maza, vam parlar del rigor i la senzillesa a la interpretació, i 

diu que:  

“Todo es serio por naturaleza. Si la música está bien pensada, no hay necesidad 
de adorno ni exageración recorriendo al teatro escenico o musical, ya que la 
música se vale por sí sola.”

III.3. Préludes pour piano, Debussy. 

La història de la música europea està marcada per l’abans i el desprès de Debussy. 

Aquest compositor va trencar les relacions entre els acords, i va guiar la composició cap 
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a l’expressivitat, el color i la sonoritat canviant d'aquesta manera la direcció musical de 

la seva època.  

Debussy es va nodrir de la tradició clàssic-romàntica, i la va combinar amb alternatives 

formals i harmòniques de tradició no europea, com ara l'oriental, que es van traduir en 

sonoritats que van fer que se'l considerés un dels principals representants de 

l’impressionisme. Ell rebutjà aquest terme per defensar que la seva música era realista 

perquè representava “una altra realitat”, els referents de la qual eren la natura i les 

emocions.  

Els 24 preludis de Debussy van marcar definitivament el pensament pianístic del 

compositor francès. És una obra inspirada principalment en els 24 preludis de Chopin i 

també en els de Bach, però a diferència d’aquests, els preludis de Debussy no estan fets 

pensant en cap ordre cromàtic, ni per quintes. De fet, no abasta totes les tonalitats del 

total comàtic.  

Cada preludi té un atmosfera diferenciada. Tal com s'esdevé amb els preludis de 

Chopin, cap de les peces pot vincular-se a una forma clàssica i totes tenen caràcter 

d'improvisació. Hi destaca la varietat de caràcter i expressivitat que s'aprecia entre les 

peces, la qual ens sorprèn, per exemple, amb la calma profunda de La cathédrale 

engloutie, el virtuosisme de Ce qu'a vu le vent d'ouest, l’explosivitat de Feux d'artifice o 

el misteri de Brouillards.  

Tot i que aquests preludis estan considerats com una de les cimes de la música 

impressionista, s’han de veure com una invitació al viatge i al son, més que com una 

pintura descriptiva. Debussy mateix va declarar a propòsit de les seves Estampes 

(1903): Quand on n'a pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer par 

l'imagination. A més de corroborar el que diu Debussy en aquesta frase, crec que és 

infinitament més enriquidor un viatge intern o artístic tot i que es tinguin els mitjans per 

viatjar, és més important desenvolupar el món interior, i això és exactament el que ell fa 

amb la seva música. Ens transporta a un lloc que no se sap quin és. 
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Debussy té una forma de veure la música molt semblant a la de Carlos Maza. Tots dos 

compositors donen una certa llibertat per viatjar a través de la música.  

Carlos Maza fa una cosa semblant. Això es pot apreciar a les parts on improvisa, que a 

l’hora és una influència jazzística i una marca de personalitat en la seva música. S’ha de 

remarcar que les improvisacions apareixen a dintre d’un marc harmònic ben definit. 

Tots dos compositors han dedicat temps a escriure, pensant en altres intèrprets que 

poguessin tocar la música, tot i que estic convençuda que ells farien les improvisacions 

cada vegada diferents.  

Per escoltar la influència àrab i asiàtica que fa pensar en Debussy, és suficient amb 

l'audició del preludi de l’havanera, en què es pot apreciar una influència clara del 

compositor francès pel que fa a la construcció del tema en sí. La manera que té el 

compositor de tractar l’harmonia és ben semblant; els recursos que fa servir, com ara les 

quartes, escales pentatòniques; la manera de trencar l’harmonia a cada arpegi, entre 

d’altres. Però alhora, tot i trencar en l’harmonia, el resultat és molt melòdic, i això és 

una característica important dels dos compositors.  

També s'aprecia el mateix pel que fa al recorregut harmònic: una llibertat molt creativa 

que a vegades arriba fins i tot a perdre el centre tonal o a allunyanr-se d’aquest. Amb 

tot, sempre torna d’una manera molt clara a la tonalitat principal.  

III.4. Heitor Villa-Lobos  

El músic llatinoamericà més creatiu de l'època dels nacionalismes.  

El compositor brasiler Heitor Villa-Lobos (1887-1959) va ser el primer llatinoamericà a 

obtenir reconeixement internacional. Va ser molt prolífic, imaginatiu i innovador. La 

seva producció supera les mil obres en gairebé tots els gèneres. Va escriure 17 quartets 

de corda, 13 simfonies, 14 choros, 9 Bachianas, òperes, música per a guitarra, 5 

concerts per a piano, cançons, sonates per a piano, etc. El seu estil de fort accent 

nacionalista recull l'esperit monumental i mític d'aquest gegant del Brasil.  
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Va néixer a Rio de Janeiro. El seu pare va ser un músic aficionat i funcionari de la 

Biblioteca Nacional. Villa-Lobos va ser un home completament autodidacta que es va 

formar a si mateix com a músic, la qual cosa explica el seu estil propi i individual amb 

un fort component folklòric de la música de Brasil. La seva educació musical es dóna de 

manera pràctica, tocant la guitarra amb petits grups en els carrers i cafès de Rio de 

Janeiro. Va estudiar violoncel de manera formal i va tocar aquest instrument en les 

orquestres de teatre. Els seus dos instruments favorits van ser el violoncel i la guitarra i 

per a ells va compondre bona quantitat d'obres.  

Vila-Llobos, com Bartok, va sentir un profund interès pel rescat del folklore del seu 

país. Per tal motiu va emprendre un viatge a l'interior de Brasil, on va captar de primera 

mà, la música ameríndia en les profundes selves de l'Amazones. Això li va permetre 

conformar un llenguatge musical indigenista, quelcom exòtic per a les oïdes 

acadèmiques locals. El 1915 va donar a conèixer al públic diverses de les seves 

composicions juvenils: el Trio de piano No. 1, la Sonata No. 2 per a violí i piano i 

algunes cançons. Va ser fonamental en la seva carrera el contacte amb Darius Milhaud, 

en els anys de la primera guerra mundial, qui el va posar al corrent de les últimes 

tendències artístiques d'Europa. Coneix així a Debussy i Stravinsky. El 1923 compon la 

seva obra "Nonet" que conté ja la llavor del que serà la seva obra de maduresa.  

En 1923 Realitza un viatge a Europa. La seva estada va resultar força positiva, ja que la 

seva música, bastant moderna i dissonant per als gustos locals, va ser ben acceptada pels 

cercles d'avantguarda, que el van acceptar com un més dels seus. Les seves obres de 

caràcter una mica informal, amb improvisacions i els elements nacionals del Brasil, va 

nser valorades pels crítics de l'època. 

Entre els preludis de Carlos Maza i l'obra del compositor Heitor Villa-Lobos s'estableix 

una relació per la marcada voluntat de reflectir la riquesa musical d'Amèrica a les seves 

obres. Ambdós compositors basen les seves composicions en recerques dels elements 

rítmics i melòdics del patrimoni musical d'aquesta regió.  

Aquest sentiment nacionalista promou la difusió de la diversitat cultural, així com ho 

van fer els compositors nacionalistes russos o la generació del 29 a Espanya. Tant Villa-
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Lobos com Maza valoren i aporten el seu punt de vista musical amb la inspiració 

dedicada al món llatinoamericà.  

En l'extensa obra de Villa-Lobos, compartir els valors brasilers és d'un caràcter 

prioritari. Brasil és un dels països més grans del món. La seva extensió és pràcticament 

equivalent a tres vegades la d'Europa. Per tant, dedicar la música a descobrir les 

tradicions més profundes d'un terreny com aquest té un valor afegit. Sobretot en 

comparació amb la tendència d'altres compositors d'imitar les manifestacions artístiques 

del vell continent (Europa).  

Hi ha molts compositors llatinoamericans que, inspirats en altres influències, no han 

potenciat la seva pròpia riquesa, i el resultat d'això és que en les seves composicions no 

s'escolta el país que representen. No es pot reconèixer l'origen d'aquesta música. En 

contrapartida, tenim la sort de comptar amb compositors com Piazzolla, que ens permet 

distingir, per mitjà de la seva música, el seu país natal, Argentina. Hi reconeixem el 

paisatge argentí de les muntanyes o les ciutats. I en aquest grup de consideracions 

s'emmarca també l'obra de Villa-Lobos i els preludis maputxes.  

En paral·lel, en els títols d'algunes obres d'Heitor Villa-Lobos, com les Bachianas 

Brasileiras, trobem un sincer homenatge a Bach, tot respectant alhora la seva marca 

d'identitat i vinculació amb la música d'arrels del Brasil. 

Aquest aspecte el trobarem repetit, o reinterpretat, en els preludis maputxes, que reten 

homenatge al compositor alemany, però volen alhora fer l'homenatge al poble maputxe.  

És aquest sentiment d'amor i admiració al seu país el que uneix en la música als dos 

compositors. 
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IV. REFERENTS RÍTMICS, HISTÒRICS, SOCIOCULTURALS I LA SEVA 

RELACIÓ AMB LA OBRA. 

IV.1. Música tradicional llatinoamericana. Context històric, social i cultural.  

Per respondre a la relació entre els preludis i la tradició musical d'Amèrica Llatina, he 

realitzat una investigació cultural i rítmica de les melodies i tipus de cançons que es fan 

servir en els preludis.

No hi ha dubte que la riquesa musical (tant rítmica com melòdica) que posseeix el 

continent Llatinoamericà és molt àmplia i alhora no gaire coneguda; no se li ha tret tant 

de profit com a altres tipus de músiques. Aquest fet és un dels motius pel qual l‘hem 

estudiada i li hem dedicat un apartat d'aquest treball.  

Podríem definir l’art musical d’Amèrica Llatina dividint-la en quatre seccions :  3

En primer lloc ens trobem amb l'anomenada música primitiva, que com bé suggereix el 

seu nom, és la música precolombina que existia i encara existeix en certs llocs del 

continent on encara queden minories ètniques, és a dir, grups indígenes localitzats en 

territoris nacionals com a l'Amazones (territori el qual comprèn parts de Brasil, 

Equador, Colòmbia ...) però també en intricats paratges de la geografia com la selva de 

Panamà, Mèxic, Costa Rica, o al nord dels Andes, més conegut com “Altiplano“ i què 

comprèn territoris de Xile, Bolívia, Perú, Argentina... Al sud també ens trobem amb 

grups autòctons que encara conserven maneres de fer la música, més coneguda com a 

primitiva , que no és més que la música que encara no ha tingut contacte amb l'evolució 

musical provinent de la música occidental, o simplement de la capital del propi país. 

S'ha de recordar que hi ha països com Cuba que actualment són potències musicals que 

amb la colonització es van quedar completament desemparats i els indis originaris del 

país van ser completament aniquilats. 

Citaré com a exemple de música primitiva la que fan els indis Xingu a l'Amazones, o la 

que fan els Maputxes a Xile o Amèrica.  

  “Amèrica Latina en su música”, Aretz, 1980, pg. 105. 3
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Però per sort, a la musica no tot va ser colonització, sinó que es va produir una 

transculturització entre les noves cultures que portaven els europeus com a mà d'obra, 

essencialment, perquè sense ells la música llatinoamericana no hagués estat la que és 

actualment. La colonització d'una banda aniquilà i d'altra banda es va enriquir. És 

llavors quan sorgeix l'anomenada música folklòrica, estretament vinculada als seus 

components directes. Per exemple, a Brasil és la barreja de Portugal amb l'Àfrica i els 

nadius indígenes. A Cuba és Espanya, Àfrica i nadius indígenes. A l'Argentina estan els 

italians, espanyols i també els nadius. I així a cada país, amb la seva història.  

A part d'aquests ingredients principals, cal tenir en compte també les influències de 

menor quantitat, però que també van determinar el caràcter de la música folklòrica de 

cada país. Em refereixo, per exemple, a les colònies àrabs que van arribar a Amèrica, les 

comunitats asiàtiques, perquè a Amèrica hi van arribar xinesos, japonesos, etc... Val a 

dir que la música folklòrica és la conformació de tots els elements anomenats 

anteriorment i arrelats en cada país o regió. Alguns exemples de musica folklòrica els 

trobem en la música camperola cubana, que executa essencialment amb el tres cubà 

(instrument tradicional semblant a una guitarra però amb tres parells de cordes d'acer i 

un so característic). També amb el llaüt cubà, descendent del llaüt àrab transformat pels 

europeus. Aquesta música tradicional cubana també s'executa amb instruments de 

percussió típics com ara el güiro, maraques, claus, botija, o la marímbula (una barreja 

de percussió i de baix.) En últim terme, hi havia instruments que estaven vinculats a les 

tasques del camp i que, a l'hora de fer música, s'usaven com a instruments musicals. 

Instruments com la guataca, el matxet, la botija, les llantes d'una roda, entre d'altres, 

van arribar a formar part de la sonoritat de la música tradicional cubana.  

A tall d'exemple de música tradicional, podríem anomenar també la música boliviana 

que posseeix una varietat extraordinària. Hi trobem el Huayno, les Zayas, els Caporals, 

les Diablades, les Cuecas, entre molts altres exemples. Cadascun d'aquests gèneres 

tenen els seus instruments tradicionals que podríem separar per seccions. Tindríem 

d'una banda la secció de corda (essencialment polsada, ja que també en trobem de 

fregada), instruments com la família del charango, el ronc, l'alt o el repiqueteador. 

També hi trobem l'arpa de l'altiplà o la guitarra, entre d’altres. Després hi ha la família 
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dels vents, tan important en la música sud- americana, que a partir de cada instrument es 

desenvolupa una altra família independent. Un bon exemple d'això el trobem en el cas 

de les quenas i la seva família (quena, quenacho ...), les tarkas i la seva família, 

mozeños i la seva família, o la zampoña i la seva família .  4

Al nord-est de Brasil, per exemple, fabriquen els seus propis violins per tocar la música 

nordestina. Les flautes reben el nom de pifes i es fan acompanyar amb la sanfona, que 

no és mes que un descendent directe de l'acordió diatònic. És important assenyalar que 

tota aquesta música tradicional està estretament vinculada a la història de cada poble, la 

qual al seu torn està vinculada a les seves creences, a les seves festes i cerimònies. Per 

exemple, els carnavals de la Tirana, a Bolívia, són un motiu de trobada essencial per 

interpretar i ballar al ritme de tanta diversitat com és la música tradicional boliviana, ja 

que cada música té el seu ball i vestimenta característica.  

Amb el pas dels anys i l'avenç de les tecnologies, apareix el fenomen de la moda, que en 

la música es reflecteix en la reproducció i multiplicació d'enregistraments. Parlem del 

que avui s'anomena disc compacte (o CD). Aquest formant ha anat evolucionant al llarg 

del temps passant des de LP, cassets, discos, etc. És a dir, que la moda està vinculada a 

la divulgació, i a causa d'aquest fenomen, la música surt del poble i pot ser escoltada 

alhora (gràcies a la ràdio, televisió ...) en un país sencer. És aquí on es fa popular. Sigui 

dit de passada, trobem propostes tan interessants com de poca consistència.  

La música popular està en constant moviment, perquè encara no és música tradicional. 

Només les grans propostes perduren en el temps i passen a ser música folklòrica. És a 

dir, passen a formar part de la identitat del seu poble com ho és Violeta Parra, Víctor 

Jara, Antonio Carlos Jobim, Atahualpa Yupanqui, persones que en el seu dia ja van ser 

populars i que avui són llegenda, part de la identitat del seu poble. En un moment en 

que sovint es parla en termes pejoratius sobre la música folklòrica, cal subratllar que no 

tothom arriba a ser un músic folklòric. M'adono que és una condició a la qual no tots els 

 És important remarcar que la zampoña toyo pot ser tan gran com la mida d'una persona i quan es bufa, 4

és tan greu el so, que representa de manera quasi perfecta la urpada d'un tigre, i, després aquesta, trobem 
tamé la zampoña piccolo que pot ser de la mida d'una mà. 
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músics arriben, ja que una cosa és ser popular en el moment i una altra cosa és perdurar 

en el temps, en la memòria del poble.  

El cas de la música artística és semblant, tot i que aquesta està feta amb molt més 

coneixement que les anteriors. Sovint ens hi referim també com a música docta o 

erudita i, que no és més que la música escrita, escrita per compositors amb una formació 

musical més completa, des del punt de vista de l'harmònica, la rítmica, l'orquestració o 

la forma.  

Aquests compositors tenen inevitablement una formació clàssica. Ja sigui directament o 

indirectament, han adquirit coneixements teòrics de la música, que els ha permès 

escriure per a altres formats. Aquesta música, com tot, transcendeix o no transcendeix 

segons la seva qualitat. Com a exemple, a Amèrica Llatina tenim a grans compositors 

com ara Ástor Piazzolla (Argentina), Heitor Villa-Lobos (Brasil), Leo Brouwer (Cuba), 

Arturo Márquez (Mèxic), Moisés Moleiro (Veneçuela), Alberto Evaristo Ginastera 

(Argentina) o Carlos Guastavino (Argentina). Tots representen l'essència del seu país a 

través de les eines ja citades anteriorment. Quan escoltem Piazzola, escoltem 

inevitablement l'essència Argentina. El mateix passa quan escoltem Villalobos, amb 

l'essència brasilera, o Manuel Saumel i Ignacio Cervantes, en els quals s'aprecia 

l'essència cubana, la qual cosa és al meu parer el més important. Els intel·lectuals 

representen d'aquesta manera el seu país i els països se senten representats pel treball 

dels seus artistes més notables. Això és el que li dóna valor a la música i a la cultura 

d'un país. 

En relació amb l’obra que estic estudiant, cadascun dels gèneres musicals que trobem en 

cada preludi presenta uns patrons rítmics ben marcats, molt diferents entre sí.  

“Ens referim a un mateix continent (Amèrica Llatina), però amb una diversitat 
increïble de maneres d’abastar la música.” 

 ens explica el compositor. És així com a través de les seves investigacions, Carlos 

Maza ha escrit un tango argentí, una cueca xilena, un joropo veneçolà, un candombe 

uruguaià, una polka paraguaia, un reggae jamaicà, un san juanito equatorià, un huayno 

bolivià i una samba brasilera, entre d’altres. Cada país té la seva pròpia història i els 
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seus propis elements. Hi ha llocs on es van barrejar els natius amb els espanyols, o amb 

els portuguesos; altres inclús amb comunitats arribades de països àrabs o asiàtics.  

El vincle cultural que s'estableix a través del ritme és important. Així ho destaca el 

compositor mateix:  

“En todo caso, podemos afirmar que rítmicamente la unión con la cultura africana ha sido nuestra gran 
suerte musical. Esto se puede palpar viendo la diferencia que existe entre las regiones donde ellos 
llegaron y donde no. Esto nos ayuda a comprender que la esencia musical del continente de América 
Latina, se desarrolló principalmente en las clases más pobres de la sociedad, ya que su música era 
reproducida por esclavos [...] Infelizmente, siendo la gran mayoría de la población de todo el continente, 
ellos no han tenido acceso a formaciones musicales.” 

Podem concloure que la capacitat de transcripció d’aquesta part de la societat (parlem 

d’esclaus) era molt reduïda o quasi bé nul·la.  

Aquest fenomen fa de la nostra realitat un motiu gairebé infinit d’investigació, ja que a 

mesura que s’avança, es van trobant variants de cada ritme, semblances rítmiques (a 

vegades quasi idèntics) a milers de quilòmetres de distància. El compositor ens explica 

que li sembla curiós que hi hagin similituds rítmiques tan grans entre dos llocs tan lluny 

l’un de l’altre i tan diferents. En qualsevol cas, es tracta d’assumptes demogràfics, que 

s’allunyen una mica del tema, però no deixa de ser una observació a tenir en compte de 

cara a posteriors recerques.  

A continuació, el compositor ens dóna la seva opinió sobre la música i l’evolució de 

l’home a la terra:  

“Desde hace siglos se investiga el origen de la vida en América, para lo cual han encontrado diferentes 
explicaciones. Hay quienes dicen que el hombre vino por el mar desde África, o que antes de Colón, los 

vikingos descubrieron América. Otros creen que habían condiciones naturales para nacer y procrearse 
en América. Pero si nos dejamos llevar por lo que la música nos sugiere, se puede comprender como 
otros nos explican que el hombre llegó desde el pacífico asiático, desde las islas de las polinesias fue 
bajando por la costa oeste del América y formando pueblos a través de los siglos. Esta teoría es la que la 

música nos demuestra y confirma que fue así. Basta con escuchar y analizar las melodías, escalas , 
timbres, ritmos y comprobar la similitud que existe entre la música de los Andes y la del Oriente Asiático.  

!  24



Quizás pueda parecer que me haya alejado un poco de los preludios mapuches pero gracias a ellos, he 

llegado a puntos de análisis no menos interesantes y placenteros como el que acabo de comentar. La 
música como elemento de prueba de la evolución del hombre en la tierra.”  5

Hi ha regions o països que posseeixen una infinitat de material musical per ser 

investigat, com ara Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia o Argentina. Aquesta última, a 

diferencia d’altres, és molt gran el seu potencial, però la seva capacitat d’investigació és 

ben reduïda per falta de recursos. No és el cas de països com Brasil o Cuba, perquè, 

reuneixen els dos elements mencionats anteriorment: riquesa musical i recursos per 

estudiar, talent i mètode, essència i coneixement. 

IV.2. Relació dels preludis amb els referents analitzats. 

Al darrere de cada preludi, existeixen històries paral·leles. D'una banda, la història del 

seu origen musical (diguem-ne rítmica i melòdica), i d'altra, el seu context i el significat 

social que l’origina.  

He triat set preludis específicament per comentar, perquè darrere de cadascun dels 24 

preludis Maputxes hi ha una història que representa el país al qual està dedicat. 

Tanmateix m'ha semblat que darrere aquests 7 preludis hi ha històries molt 

significatives, profundes i rellevants. Són històries poc previsibles, històries que et fan 

reflexionar, i que estan a l’abast de molt poca gent. Si abans d'escoltar la música 

sabéssim la història relacionada amb el preludi corresponent, tindríem una visió més 

completa del que estem escoltant, cosa que ajudaria a formar-nos un criteri musical més 

ampli.  

Cal subratllar també que parlem d’una part de l’obra que no sortirà a la llum si ningú en 

deixa constància; no hi ha cap lloc oficial on s’expliqui específicament la història que 

dona vida a cada preludi. Per tant, crec que és important deixar constància d’aquestes 

històries perquè han sigut la base de la inspiració del compositor, Newen Tahiel/Carlos 

Maza.  

 Text complert a l’annex.5
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Des del punt de vista musical, els preludis triats coincideixen amb els que m'han 

semblat més interessants, ja que pel que fa al seu caràcter melòdic són profunds i 

melancòlics, ens remouen els sentiments i ens creen una sensació de plaer quan els 

escoltem. A tall d'exemple, en la profunditat musical de l’Havanera s'aprecia una 

música digna de ser analitzada.  

Aquests preludis posseeixen una gran riquesa rítmica ben definida. Representen bé el 

país al qual estan dedicats. Per exemple, quan sentim el joropo, de seguida el 

reconeixem com un joropo veneçolà, per tant és un bon exemple de música tradicional.  

Alhora, l'havanera i la cuenca són músiques dels països on el compositor ha nascut, 

crescut i viscut, i per tant, on la tradició musical és l'herència cultural del compositor, 

com ho és el tango argentí, per la seva projecció mundial, i pel que fa a la chacarera, 

bullarengue, joropo i san juanito, justament per cercar temes on el criteri de selecció és 

l'oposat al dels primers, amb melodies menys conegudes, o amb menys projecció, 

menys difusió i, per tant, també interessants.  

En definitiva, es tracta de peces que el compositor ha fet públiques al seu canal de 

youtube, i que per tant són accessibles: les podem analitzar i gaudir escoltant-les mentre 

llegim la partitura.  

A continuació, faig un breu anàlisi/comentari de 7 preludis que he triat, els quals he 

comentat anteriorment. Acompanyo cada un dels preludis descrits amb un codi QR que 

dóna accés al vídeo respectiu publicat a Youtube.  
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Preludi núm. 3: Habanera - Cuba                                                                    �

Aquest preludi està inspirat en l’havanera, un gènere musical originat a Cuba, país en el 

qual s’ha de remarcar que el compositor ha passat la major part de la seva vida. Sorgida 

a mitjans del segle XIX , l'havanera és una dansa de compàs binari a temps lent. La 6

cèl·lula rítmica que la caracteritza és: corxera amb punt i una semicorxera, seguida de 

dos corxeres que tanquen el compas. Pot ser purament instrumental, tot i que acostuma 

a ser cantada. Vegem una demostració del ritme havanera:  

                                            
 Il·lustració 3: Ritme d'havanera. 

 
 No és més que això, però aquí està tot. En aquesta figuració rítmica de tan sols dos 

temps que omplen un compàs de 2/4 hi cap tota la pena d’amor i desamor, tal i com ens 

explica Maza. El compositor, aquesta vegada, navega partint de do# major, per paratges 

a través dels quals es deixa portar per les melodies.  

En aquest cas trobarem un preludi escrit en 4/4, on la cèl·lula rítmica s’expressarà amb 

un desplegament d’arpegis que evoquen les onades del mar o la cadència dels rems d’un 

mariner. 

                            �

 La primera habanera documentada és "El amor en el baile", d’autor desconegut i publicada al periòdic 6

literari havaner; La Prensa, el 13 de novembre de l’any 1842. 
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El compositor ens comenta que aquesta música és de mariners, de nostàlgia, de 

melancolia. Quantes penes no guardaven els mariners que anaven i tornaven de Cuba? 

No tot era triomf i recompensa. No tot va ser èxit i alegria. Només el simple fet de partir 

i deixar-ho tot, comporta la nostàlgia, la tristesa. Els records, ja no d’un lloc en concret, 

sinó de dos terres, de dos mons, de dos famílies, de dos cultures que tot i ser diferents 

tenen un element comú: el sentiment que genera la distància. Maza ens ho explica 

millor: 

“En plena tormenta no hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea sobrevivir. En medio de un ciclón 
no se puede sino acertar en el buen control del barco. Entre rayos y ráfagas de viento hay que 
concentrarse en aplicar lo que se sabe si se quiere llevar a buen puerto. Solo cuando reina la calma y la 
marea es suave y cariñosa. Llega la nostalgia. Las pequeñas olas son las primeras cómplices de tan 
bellos poemas y melodías. Ellas son representadas en este preludio con arpegios que suben de una 
manera y regresan de otra porque en el mar ninguna ola es igual a la otra.”7

En aquest preludi s’estableix un vincle important entre l’autor i el país que l’ha acollit 

durant gran part de la seva vida: Cuba. Carlos va arribar a Cuba amb 5 anys i va 

començar els seus estudis musicals allà. La seva música té una gran influència cubana, 

un país molt ric culturalment. 

Aquest preludi es caracteritza per la seva lírica, la seva poesia musical, la seva capacitat 

de remoure els sentiments. Cuba és un país conegut per la seva alegria: els seus 

habitants són molt oberts. De fet, quan parlem de ritmes cubans, molta gent ho associa 

amb la salsa, que és un ritme molt mogut. Tanmateix els ritmes tradicionals de Cuba són 

l’havanera i el danzón, que precisament són ritmes molt lents, per dansar amb 

tranquil·litat. I aquest és el que ha triat el compositor per fer una important referència al 

seu segon país.  

La cèl·lula rítmica és la mateixa, lenta des del principi, però sempre romàntica i 

reflexiva. Com bé diu el compositor... “No es reflexionava en aquelles nits de lluna i 

 Entrevista completa a l’Annex.7
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mar?” Tot ajuda a deixar-se anar pels pensaments i això aquí es reflecteix amb les 

cadències intermèdies i les improvisacions en determinades parts del preludi. Maza 

explica també que ell ha escrit a la partitura totes aquestes improvisacions i moments en 

què deixa llibertat, on se suposa que l’intèrpret tria el que fa. Ara bé, ell ho ha deixat 

escrit per les persones que no acostumen a improvisar. En tot cas, ens aclareix que es 

pot prescindir d’aquestes improvisacions ja que el preludi se sustenta per si sol. 

         !   

A vegades, aquesta havanera ens recorda els preludis de Debussy, que com hem explicat 

abans, tenen una gran influència en el pensament compositiu de Newen Tahiel. 

Tanmateix, aquest estableix de seguida la seva marca personal, la cubana, que apareix 

per allunyart-se de qualsevol imitació, sobretot quan modula cap a do menor, alternant 

amb el sol major, cosa que dóna lloc a un paisatge purament cubà, on predomina la 

nostàlgia per “aquella bella cubana que el mariner va deixar”.  
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Preludi núm. 15: Joropo - Venezuela                                                               �

A Veneçuela el joropo és dels ritmes més característics. De tots els gèneres musicals, el 

joropo és el que millor representa el país. No s'interpreta igual en cada regió però se 

sent en qualsevol cas el repicar del quatre veneçolà, amb una guitarra més aviat petita, 

de quatre cordes, i una afinació força peculiar, ja que de dalt a baix, de greus a aguts es 

conforma de la següent manera: la- re-fa#-si. Aquesta última nota crida l'atenció perquè 

en lloc de pujar com la lògica ens indica, sorprèn amb un salt de quarta ascendent. El 

cas és que aquest instrument, acompanyat de l'arpa veneçolana (que no és igual que 

l'arpa paraguaiana, perquè és més petita), del baix, del requinto amb cordes d'acer, i de 

les maraques, segueix sent el cor del joropo i podem dir fins i tot de la música 

veneçolana.  

És veritat que el format ha anat evolucionant. De fet, quan aquesta formació és de luxe, 

se li afegeix una flauta travessera o fins i tot el violí. Però el joropo tradicional s'executa 

essencialment en quintet (quatre, requinto, baix, arpa i maraca) sumant-li una veu potent 

que canti i faci cantar, amb un o dos cantants o poetes. L'un diu i l'altre respon, sempre 

amb un to provocador però sa. Cal també reconèixer que si no fos pel cant no hagués 

estat el mateix. El camí del joropo no hagués estat tan popular. El repertori de joropos 

cantats és inesgotable, i, tot i que n'hi ha d'altres, el gran Simón Díaz ha conreat aquest 

gènere com molt pocs. 

El joropo, però, pot ser també perfectament instrumental. Fins i tot podem escoltar 

joropos arreglats per a orquestra simfònica, però no és menys cert que per a piano no hi 

ha moltes partitures que es puguin reproduir. Trobarem el joropo de Moisés Moleiro 

sovint interpretat, però davant la voluntat d'interpretar altres joropos i introduir- los en 

el seu repertori molts pianistes troben manca de partitures, la qual cosa podria ser motiu 

d'inspiració per a qualsevol compositor.  
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És un gènere que es balla en parella i és molt bonic veure com es diverteixen. En una 

festa tots ballen i fins i tot s'omplen les places i, tal com ocorre al Brasil, hi ha els 

sambódromos , que a Veneçuela reben el nom de “joropódromos”.  8

El joropo s'escriu en 6/8 o 12/8 i és molt ràpid. És virtuós i àgil. Veure tocar als músics 

és un espectacle. El baix essencialment es basa en la continuïtat de la negra i la corxera. 

La riquesa rítmica del joropo consisteix en l'alteració dels accents, perquè quan menys 

un s'ho espera l'accent passa dels temps forts a accentuar cada quatre corxeres. Aquest 

preludi, com el joropo mateix, es val per si sol. Tal i com ens explica el compositor, per 

ell era impensable no incloure'n un en aquesta llista de paisatges musicals d'Amèrica. 

S'identifica des dels primers compassos. Es tracta d'un estil tancat, no hi ha molt a fer, 

només intentar reproduir els cops, els accents, el temps, la dinàmica, imitar el ballador. 

Gairebé sense obstacle. És un compte tancat. Sona o no sona a joropo i en aquest cas 

sona i s'aprecia només escoltar el preludi. 

             

 Sambódromo és el nom donat a les instal·lacions destinades a les desfilades de samba. 8
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Il.lustració 6: Fragment de la partitura “Joropo” de Moisés 
Molero, publicat a SlideShare per Alfred González, musicòleg. 

Il·lustració 7: Primers compasos del “Preludio Mapuche” núm.15 en sol menor.



Preludi núm. 6: Tango - Argentina                                                                  �

El tango és la cara musical d'Argentina. És un gènere musical que va sorgir al cor de 

Buenos Aires. Natural de cabarets i prostíbuls, on només entrava la festa i el desordre, 

l'elegància d'aquest gènere musical va arribar per contrast amb l'ambient bohemi. 

S'executa amb un acordió, guitarra, violí, piano i contrabaix. Els mariners que arribaven 

als ports i cantaven al compàs de les seves havaneres van aportar-hi el figurat rítmic 

però més ràpid, amb més caràcter, amb mes força; amb un parentiu pròxim a les marxes 

dels mariners europeus barrejat amb un desig de festa que no pot desfer-se de la 

nostàlgia.  

Es va fer ball de parella, en què el caràcter dels dos és viril i alhora sensual. Quan es 

dansa al compàs d'un tango cantat per Carlos Gardel l'espectacle cobra dimensió en el 

seu sentit més pur. Aquest sentiment és argentí, de la seva capital va sortir a donar 

voltes pel món i on arriba se sap que és un paisatge argentí el que arriba. Com tot 

paisatge, té els seus matisos, les seves hores en què canvia. Així el tango té diverses 

maneres de ser interpretat, però es percep quan sona a tango.  

No obstant això aquest preludi en qüestió es va fer a Xile, tot i tenint present que darrere 

la serralada hi ha l'Argentina. El compositor ens explica que es va inspirar en la cançó 

del cantautor xilè Víctor Jara (per qui sent una profunda admiració) "Pregària d'un 

pagès”. Així doncs, neix aquest preludi 

Maputxe en re menor, que té el cor posat 

a l’Argentina.  

En aquest cas trobem la fòrmula següent, 

on destaca l'accent a contratemps, que li 

dóna caràcter de tango a la peça. 
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Il·lustració 6: Primers compassos amb el 
ritme de tango del “Preludio Mapuche 
núm.6)



                                       

Preludi núm. 7: Cueca-Xile                                                                              �  

Hi ha diversos tipus de cueca, sobretot a Xile. També trobarem la cueca boliviana o 

argentina. Segons es diu, el seu origen és africà. En qualsevol cas, només a Xile és 

considerada dansa i patrimoni nacional.  

La cueca del nord de Xile és ben diferent de la del sud, o de la dels desapareguts, que 

excepcionalment es balla en solitari en honor a la parella desapareguda.  

Totes són escrites en 3⁄4 o majoritàriament en 6/8, i el seu fonament és el marcat amb 

ritme de negra i corxera, que ja es presenta en els primers compassos d'aquest preludi. 

    �  

 La cueca del preludi està inspirada en la "cueca de lliure pensament", és una forma de 

ballar que reivindica la dona; per tant, amb aires de lluita per la igualtat de gènere. 

Aquest estil de cueca té com la major representant a la grandíssima Violeta Parra, 

folklorista per excel·lència, defensora dels drets humans dels més profunds, que canta a 

la llibertat en temps d'opressió. El preludi múm. 7 es pot considerar, doncs, un 

homenatge a Violeta Parra.  
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Preludi núm. 11: Bullarengue-Panamá                                                           �

Després d’hores parlant amb el meu pare, que va investigar i estudiar cada tema dels 

tractats en profunditat i detall, m’explicava en les entrevistes que podeu trobar a 

l’Annex, que per ell Panamà és el país d'Amèrica que uneix el nord amb el sud, l'est 

amb l'oest. Que per Panamà hi passa tot, tant les coses bones com les dolentes.… Per 

aquest lloc de la Terra, fa milions d'anys van creuar animals, d'un costat a l'altre; fins i 

tot es van creuar els arbres i les flors. Aquest petit país ha vist la transformació del seu 

paisatge en enormes períodes de temps, imperceptible als ulls del present i dels éssers 

humans. Em refereixo a milions d'anys en què van anar desfilant famílies senceres del 

regne animal que ja han desaparegut i també nous boscos, essència de l'exuberant 

paisatge que avui coneixem.  

Però, el meu pare no deixa de tenir sempre present que a Panamà també van arribar els 

esclaus africans, que no podien estimar els seus Déus en veu alta. No podien cantar ni 

tocar els seus instruments. Tampoc se'ls permetia somiar en africà, només treballar fins 

a l'extenuació. Res de descans ni de recompensa. Tot ho van haver de fer en silenci. Per 

sobreviure espiritualment havien de creure i recordar d'amagat.  

En un bullarengue el ritme és ben marcat, autònom, netament africà, executat per 

tambors, sense cap derivació cap a la melodia.  

La música inclou un tambor “femella” o tambor alegre acompanyat d'un tambor 

“mascle” o picador que porta el ritme, també una totuma o un plat de ceràmica trencat 

al seu interior, i els palmells del cor que acompanyen la música. En l'àmbit vocal, el 

bullerengue és liderat per un mestre de cerimònia i el seu cant es basa en la narració 

d'una història mitjançant pregunta i resposta en desenes i línies fragmentades. 

El ball que inspira aquest preludi va ser inventat pels afro-panamenys, també anomenat 

com el ritme. Consisteix en ballar sense despertar l'amo, ballar sense cridar la mes 
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mínima atenció. És gairebé una dansa interior i el que més s'aprecia són els peus 

descalços. Els que ballen van avançant gairebé sense moure els seus dits. De la mateixa 

manera que la flora i la fauna panamenya, es van lliscant fins a aconseguir imposar la 

seva bellesa. El seu ritual va prenent forma fins que es fa realitat: la seva creença ja és 

un fet quan ballen el bullarengue.  

Així, en aquest preludi en fa major cada nota demana permís a l'altra per passar. Cada 

passatge és llargament meditat. No pot despertar una altra cosa que no sigui el 

sentiment. Aquí Newen Tahiel ha intentat refelctir l'essència de la història del 

bullarengue i no el seu ritme. Malgrat el temps i l’evolució de la natura, amb l'ésser 

humà i les seves bogeries, aquesta música ens transmet un sentiment que no s'ha pogut 

ni es podrà mai ometre l'acompliment de l'amor, representat aquí de moltes maneres. 

L'autor ho plasma amb la senzillesa de la frase principal que se'ns presenta amb puresa 

en els primers compassos, i que torna a aparèixer en diferents moments del preludi.  

                            

 Aquesta  melodia amb la  que comença el 
preludi,  sempre  dolce,  tranquil·la  i  lliure 
(sobretot  lliure  quan escoltem la  gravació 
tocada  pel  propi  compositor  i  a  l’hora 
llegim  la  partitura,  la  qual  cosa  dona  la 
sensació que és una improvisació constant, 
que ell guia a l’oient pels paratges que vol) 
va apareixent al llarg d’aquest, evocant una 
imatge  melancòlica  que  si  coneixem 
l’història del rerefons, tot ens quadra.
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Preludi núm. 21: Chacarera - Argentina (Cordillera de los Andes)               !   

En aquest gènere musical argentí el bombo legüero, típic del país, és qui porta l'ànima. 

Aquest bombo enorme és de so profund i ple, de gran qualitat, pastós i afectuós. El seu 

so no molesta, té caràcter però no atordeix perquè sap el que és la dinàmica i juga amb 

ella. Es manté en perfecta harmonia amb la cançó o, millor dit, amb el paisatge de la 

pampa argentina: les seves planures, el cel, la seva gent senzilla, que parteixen del 

silenci i no ho obliden, perquè, quan colpegen fort, no se sent brusc ni de mal gust, sinó 

el caràcter del que és sincer, de la veritat que no es pot amagar, un sentiment que res té a 

veure amb el volum insubstancial. Amb el bombo leguero tot té sentit perquè no és un 

tambor qualsevol. 

Fins i tot sense l'acompanyament d'altres instruments com ara la guitarra o la veu, ja es 

reconeix la chacarera. La pulsació ben apresa i sentida és qui porta l'essència. Aquest 

ritme ternari, on el primer temps queda en silenci i el segon i tercer baten com un cor 

que no para, i s'arriba a ometre l'essencial i segueix ressonant en el sentit dels músics i 

l'oient com a guia. És en aquest moment, quan el temps fort sembla perdut on llueix la 

chacarera. 
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Il·lustració 10: Esquema rítmic del compás 
de Chacarera. Imatge publicada a Scribd per 

Nawwell.



Hi ha molts referents d'artistes argentins que van fer de la Chacarera el seu camí. Jorge 

Canufre, tot i ser fill de mare libanesa i pare sirià (clar exemple de les múltiples arrels 

de la població llatinoamericana) és un dels grans representants del folklore argentí i un 

cantant excel·lent de potents chacareras. Mercedes Sosa també va popularitzar aquesta 

manera tan argentina de fer música.  

Aquesta força evident de la pampa és el que va inspirar a Newen Tahiel per compondre 

aquest Preludi maputxe en si bemoll menor. Simplement perquè en la seva imaginació 

sentia el batec unit d'un sol continent amb història i personalitat pròpia. 
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Il·lustració 11: Variacions del ritme de Chacarera per a compàs de 6/8



Preludi núm. 24: San Juanito - Ecuador                                                         !   

San Juanito és el ball nacional de l'Equador. Com m’ha explicat el meu pare, per ell, el 

fet que sigui el país on es troba el centre de la Terra, és la raó per concloure aquest cicle 

de 24 preludis Maputxes, ja que la connexió del poble Maputxe amb l'univers és 

fonamental . La seva visió cosmològica de la vida és un pilar bàsic per afrontar la 9

quotidianitat, i això és quelcom bastant semblant a una religió, tot i que no ho sigui. No 

idolatren cap deu, sinó l'univers i la Terra com a part d'aquest. Creuen en això i troben 

respostes a la seva existència. És la seva connexió amb la Terra, el que els permet 

estimar els arbres, estimar els animals, respectar-nos a nosaltres mateixos com a part 

d'aquest món.  

En altres paraules: és en la seva interpretació de la vida que troben el seu propi equilibri, 

entre l'espiritual i allò material, la vida i la mort, les penes i les alegries, l'home i la 

dona, i en definitiva entre l'ésser humà i l'univers.  

Tot això, tal i com ell m’ha explicat (també al llarg de les nostres vides) el va inspirar 

per buscar a l'Equador la seva interpretació de l'equilibri entre el nord i el sud. A través 

d'aquest San Juanito compost especialment per a piano, l'autor expressa la seva voluntat 

d'un món més equilibrat entre aquestes dues realitats tan diferents i aprofundeix en la 

idea d'un equilibri actual més necessari entre el sud pobre i el nord ric.  

En aquest preludi l'obertura cap a un altre món musical és evident. De la mateixa 

manera que el tema, el motiu, la base i el fonament són clarament llatinoamericans. 

D'estil modern, el llenguatge és bàsicament jazzístic. La seva preocupació és del sud i 

del nord. Abasta dues realitats i aconsegueix fer-les conviure en una mateixa peça 

musical. D’aquí la unió d’aquests dos móns: el folklore i l'escola clàssica i moderna. 

 Per més informació disposeu del text “Religion e identidad en el pueblo mapuche”, de María Elena 9

Riveros, citat a l'apartat de bibliografia. 
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Amb un llenguatge senzill però alhora profund, la música d'aquest preludi ens arriba a 

l’ànima, ens fa reflexionar sobre aquest cicle que recorre 24 paisatges sud-americans, 24 

històries del mateix món, 24 tonalitats, però una mateixa manera de sentir: el de 

compartir amb àudio i partitures el seu imaginari, la seva visió, la seva experiència.  
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Il·lustració 12: Diàleg o unió entre el nord i el sud, a partir del 
compàs 10 del Preludi en qüestió.



V. OBJECTIUS DEL COMPOSITOR AL REALITZAR L’OBRA.

A continuació recullo un llistat d'objectius que el compositor es va marcar en el moment 

de la realització d'aquesta obra, basat en la informació extreta de les entrevistes 

realitzades.  

1.Superació personal, com a músic i com a persona. Tant en l’interior com en allò 

social.  

2.Conèixer millor el seu instrument musical i, apropar-lo al folklore d’Amèrica per a 

projectar-lo alhora al repertori clàssic.  

3.Escriure totes les partitures perquè puguin ser reproduïdes, i els pianistes de totes les 

latituds puguin apropar-se al folklore llatinoamericà amb una partitura degudament 

escrita.  

4. Englobar la realitat social a través de la música. Fer servir la música com a eina social 

i no només espiritual.  

5. Elevar el nivell musical per no convertir l'obra en quelcom més polític i ordinari. 

Guanyar-se amb esforç musical el dret a dir el que es pensa i que, en molts casos, quan 

es diuen veritats, ja cobra un sentit més polític. Demostrar que els artistes poden 

comprometre’s socialment elevant el nivell de compromís amb el treball minuciós i 

solitari, amb la finalitat de compartir-ho amb tots.  

6. Canalitzar la nostra experiència per donar-li una finalitat col·lectiva. Explicar la 

realitat col·lectiva a través d’un esforç personal.  

7. Donar a conèixer la riquesa musical d’Amèrica en la mesura del possible. Compartir 

la seva història com a país cultural a través de la seva tradició musical, però també a 

partir d’històries relacionades amb això. 

8. Donar a conèixer dins del possible, la realitat del poble Maputxe. Aquests preludis, 

per la seva naturalesa, estan dirigits a tot el públic possible, però no és menys cert que 
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els músics, i els pianistes específicament, podran gaudir-los de més a prop, amb més 

elements per descobrir-los i poder valorar-los.  

Molts es preguntaran, si més no, què vol dir la paraula maputxe. Llavors descobriran 

que existeix una heroica nació que des de fa segles lluita per defensar el seu territori. 

Que mai han fet mal a ningú i que fa cinc segles va ser subestimada, menyspreada, 

envaïda, maltractada, explotada i injustament atropellada per la civilització moderna. 

Descobriran que els germans maputxes no han tingut accés a grans escoles, cosa que pot 

ser ajudi a valorar els Preludis amb una lectura socialment necessària.  

9. Demostrar que amb l’art es pot lluitar per un món millor. Assentar les bases d’un 

debat també més organitzat, refinat i constructiu. Al menys amb l’art, se suposa que la 

sensibilitat és major, tot i que sabem que això és molt relatiu, en general les persones 

cultivades amb música son propenses al diàleg i a l’anàlisi.  

10. Viatjar a través del coneixement musical. S’hagués necessitat molts diners per 

viatjar per Amèrica del sud i arribar on hem pogut fer-ho a través de les històries 

explicades per aquests preludis.  

11. Demostrar que es pot somiar i avançar sense diners, ja que endinsar- se en una 

creació d’aquesta naturalesa al marge del funcionament comercial suposa una dedicació 

de temps molt gran, no es pot pensar en una altra recompensa que no sigui espiritual, 

emocional o humana. Aquest resultat està assegurat, i no l’econòmic que depèn de 

moltes altres circumstàncies.  

 12. Somiar amb el que és impossible, el que inicialment sembla inassequible, amb 

mètode i constància es pot fer realitat.  

13. Adquirir totes les influències possibles per a construir el recorregut propi.  

El compositor ens remarca que: 

“És fonamental nodrir-se de totes les escoles i estils possibles per tenir les eines necessàries per fer el 
nostre viatge personal. Ja sigui dels grans compositors clàssics, com els nous mestres que també han 
sabut influenciar-nos, com en el cas del llenguatge del jazz.”
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VI. CONCLUSIONS 

En aquest treball he vist com es pot aprofundir, a través de la música, en la història de 

cada regió representada. He descobert la utilitat de la música, més enllà del concepte 

purament musical, que ha fet créixer la meva admiració per la cultura i la història 

d’Amèrica Llatina. En aquest sentit, puc dir que he complert el meu objectiu d’analitzar 

investigar sobre els referents compositors de la obra i les influències pel que fa al cas 

concret de la música popular de llatinoamèrica i les seves particulars històries. 

A títol personal, crec necessari fer constar que el resultat d'aquest treball de recerca ha 

sigut el fruït d'una tasca complexa de recollida d'informació i d'anàlisi d'aquesta, perquè 

en uns inicis l'entenia com un treball de divulgació de l'obra, més que no pas com la 

tasca d'indagació i anàlisi.  

Per altra banda, he pogut descobrir i plasmar a partir de les entrevistes al compositor 

quins eren els seus objectius inicials a l’hora de crear tal obra, la qual cosa considero 

molt rellevant ja que no ha quedat plasmat en cap altre document, i per tant, amb aquest 

treball i aquesta investigació hi deixo constància, entenc millor l’obra i en cas que 

qualsevol persona externa vulgui conèixer i aprofundir sobre el tema, ja tindrà quelcom 

previ en què basar-se. 

Tenint en compte la hipòtesi plantejada inicialment, la qual diu que els 24 preludis 

recullen la tradició musical llatinoamericana i la combinen amb els referents clàssics, i 

després d’haver investigat el procés de creació de l'obra 24 Preludis Maputxes per a 

piano del compositor Carlos Maza / Newen Tahiel, i d'analitzar els referents d'aquesta 

obra i les influències d’altres compositors i de la música popular de llatinoamèrica, 

considero que els preludis d’aquest no només són el resultat adquirit per les influències 

d’altres compositors, sinó que a més són a l’hora un reflex pianístic del continent 

llatinoamericà, per tant considero que es confirma la hipòtesi principal del treball. 
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ANNEX 1. 

Entrevistes al compositor Carlos Maza / Newen Tahiel. 

Com va sorgir aquesta obra? Què et va portar a fer 24 preludis per a piano?  

La necessitat d’estudiar el piano i anar-me creant un repertori que em fes superar-me 

pianísticament va ser el que em va portar a pensar en estudiar els llibres de 24 preludis i 

fugues de Bach en totes les tonalitats.  

Quan vaig començar a estudiar, vaig entendre que mai tocaria aquesta música com es 

mereix, ja que sempre he tocat la meva música. Llavors les energies, el temps i la força, 

vaig preferir utilitzar-les en fer-me els meus propis preludis més acords amb la meva 

realitat tant musical com social.  

Quin va ser el següent pas per composar els Preludis Maputxes?  

És evident que, si la meva aspiració era fer un projecte de tals dimensions, resultava 

imprescindible la investigació prèvia per assentar les basses del que es volia deixar 

plasmat en àudio i partitures.  

Quins compositors han sigut imprescindibles per la teva música, que hagin 

influenciat i deixat una marca important a l’hora de fer aquesta obra?  

Existeix una molt llarga llista de compositors que hagin escrit preludis, més encara quan 

parlem d’una forma que als seus inicis, es tractava d’una petita peça introductòria a 

d’altres més grans i de més importància al repertori de concerts i recitals. Complint a 

l’hora una funció de calentament del músic amb l’instrument i acomodant sonorament 

l’audiència per a obres majors.  

Però també és cert que són pocs els compositors que han volgut abastar amb els seus 

preludis, totes les tonalitats, com ho va fer Bach en el seu moment. Entre aquests, 

trobem els 24 Preludis de Chopin, que ens recrea els paisatges la seva Polònia natal. 

També els preludis del compositor Claude Debussy, o els russos de Tchostacovich. Els 

preludis russos també però d’una altra època de Rachamaninov, els espanyols d’Isaac 

Albéniz o els brasilers d’Heitor Villa-Lobos.  
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Cada compositor que ha seguit els passos de Bach, com és lògic, ha anat representant la 

seva cultura a través dels Preludis.  

Per què vas decidir fer aquests preludis en 24 tonalitats diferents?  

Bé, abans de decidir-ho, vaig investigar primer els preludis de Bach, ja que a la 

formació pianística de qualsevol professional, és part del repertori obligatori la 

interpretació de diferents preludis de diversos compositors, però sens dubte, els més 

importants, no només per ser els primers sinó per la seva envergadura harmònica, són 

els 24 Preludis de J.S. Bach. Aquest gran compositor alemany, va voler abastar amb ells 

les 24 possibles tonalitats de la gama cromàtica, i per això va escriure un en cada 

tonalitat. Do major, do menor, do# major, do# menor, re major, i així successivament 

fins arribar a si menor.  

Deixant clar la existència de 24 tonalitats desconegudes fins llavors, les va deixar 

emmarcades a la seva obra coneguda com ‘El clave bien temperado’. Aquest material, 

per la seva profunditat i complexa arquitectura, és material fonamental d’investigació i 

estudi pels pianistes clàssics del món sencer. Aquests han inspirat a molts compositors 

de diverses nacionalitats a escriure també 24 preludis amb aquestes pautes harmòniques.  

Partint d’aquestes basses que ell va assentar, jo vaig decidir fer els meus preludis també 

en les 24 tonalitats de la gama cromàtica.  

A part d’aprofundir en la obra de Bach, ho vas fer en alguna més?  

Sí, és clar. Cada compositor investigat ha marcat una influència diferent en mi. Aquests 

preludis són una barreja de tots els avantpassats i de cada compositor he agafat una 

essència. Vaig investigar sobre els 24 preludis de Chopin, de Debussy i Villa-Lobos, 

entre d’altres.  

Quines influències tenen els teus preludis amb els dels compositors anomenats 

anteriorment?  

Aquests preludis tenen la lírica i el sentiment de la música de Chopin. La llibertat 

d’improvisar i viatjar a través de la música, que fa servir Debussy. I l’amor per la nació 
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que sent Villa-Lobos, però en el meu cas, en general per tot el continent d’Amèrica 

Llatina.  

Què opines del rigor i la senzillesa a la interpretació?  

Tot és serio per naturalesa. Si la música està ben pensada, no existeix la necessitat 

d’adornar-la ni exagerar-la recorrent al teatre escènic o musical, ja que la música es val 

per si sola.  

Llavors, un cop vas tenir les bases harmòniques assentades, que són les mateixes 

que les de Bach, és a dir, un preludi en cadascuna de les 24 tonalitats de la gama 

cromàtica, quin va ser el següent pas en aquest procés de creació dels teus 24 

preludis?  

Un cop vaig tenir la part harmònica definida, ja tenia una guia, però això no era tot. 

Llavors em vaig plantejar com faria la part rítmica. Va ser llavors quan vaig decidir que 

cada preludi estaria basat en un ritme diferent i peculiar de Llatino-Amèrica.  

I per què en Amèrica Llatina?  

Amèrica Llatina posseeix una riquesa musical infinita, i gran part d’aquesta riquesa s’ha 

transmès de manera popular i folklòrica, però no ha quedat molta música escrita en 

comparació a la riquesa musical del continent. El fet d’escriure em va motivar a 

profunditzar més en la meva cultura. Ens referim a un mateix continent (Amèrica 

Llatina), però amb una diversitat increïble de de maneres d'abastar la seva música.  

Quina és la situació actual del repertori pianístic de música llatinoamericana?  

Quan parlem de repertori per a piano del folklore llatinoamericà, s’ha de reconèixer que 

aquest és casi sempre el mateix. Per exemple, el Joropo de Moisés Moleiro, els tangos 

de Piazzola, o el Huapango de Moncayo, incloent als grans mestres llatinoamericans 

com Villalobos i Ginastera, entre d’altres. Com ja he dit abans, és poc el contingut escrit 

tenint en compte la gran riquesa musical del continent.  

Com t’influeix aquest fet a nivell personal?  
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Per mi, aquesta casi virginitat, és una motivació estupenda per crear (i sobretot, deixar 

constància mitjançant partitures i àudios) els 24 preludis i una raó per basar-los en 

diversos ritmes del continent Llatinoamericà.  

Què vas descobrir aprofundint en aquest tema?  

El fet de voler profunditzar en el folklore musical d’Amèrica em va fer descobrir 

inevitablement moltes històries vinculades a les seves arrels com a poble, que van més 

enllà de la música. És a dir, que a través de la música vaig descobrir anècdotes que estan 

directament relacionades amb la història de cada país. Per tant, no va ser només una 

investigació musical, sinó que es va convertir en una investigació historicosocial.  

Una cosa molt agradable va ser descobrir que això és infinit. És a dir, que pràcticament 

de cada país es poden fer 24 preludis, i inclús més, donada la riquesa.  

Per què aquests preludis estan dedicats al poble Maputxe?  

Per això vaig pensar en la sort que és haver estudiat i poder investigar i compartir 

mitjançant partitures i enregistraments el que s’estudia i es va aconseguint amb esforç. 

Vaig recordar que jo vaig poder estudiar al conservatori de La Habana (Cuba), perquè la 

vida em va donar la oportunitat, però en realitat el poble on jo vaig néixer és Lautaro, la 

Nació Maputxe. Les contínues notícies que arriben des de fa segles fins als nostres dies, 

són una injustícia total en relació al meu poble, i sempre és bo recordar que cap 

maputxe té accés a estudis professionals de música, per tant per mi és més que una sort, 

és una obligació de recordar que jo entre milers, vaig tenir la possibilitat d’estudiar. 

Llavors, no vaig voler desaprofitar els preludis per cridar l’atenció en favor al meu 

poble. Per això vaig pensar en anomenar-los Maputxes, ja que, per a que el món 

s’interessi pel poble Maputxe i la seva història, és bo que a la vegada, els Maputxes, a la 

mida de les seves possibilitats s’obrin al món. Per això hi ha un tango preludi Maputxe, 

una cueca preludi Maputxe, un huayno preludi Maputxe, i així fins arribar als 24 ritmes. 

En definitiva, és un Maputxe que s’interessa pel món.  
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Infeliçment, el poble Maputxe no és un poble musical, tot i que tenen les seves 

tradicions, però amb aquest treball vaig descobrir que en el fons, la història s’assembla 

bastant a la resta d’Amèrica, i que tots els pobles originaris han patit el mateix.  

Què penses sobre els intèrprets d’avui dia?  

Penso que els intèrprets, ja siguin clàssics o de jazz, terminen per repetir- se si no 

investiguen i aporten alguna cosa nova. És a dir, a la mi em semblava que sempre 

escoltava el mateix, ja sigui una cosa o l’altra. Jo tinc la meva manera de tocar i 

interpretar la meva música molt personal, i no em resulta còmode tocar la d’altres 

compositors. Si ho fes, acabaria per fer- li adaptacions a la meva manera.  

Quin seria el context historicosocial i cultural en el tema dels preludis Maputxes?  

Aquesta obra barreja l’art amb el compromís social. La dedicació al treball minuciós i 

personal amb la consciència de que aquest pugui tenir un sentit comú.  

En aquesta investigació he vist com es pot profunditzar a través de la música, més enllà 

del concepte purament musical, fent créixer la meva admiració per la cultura i història 

d’Amèrica del sud.  

L’anomenat treball ha tingut la doble connotació d’haver-se volgut dedicar als pobles 

que tant han perdut amb l’evolució de l’actual civilització que s’autoproclama moderna 

i que, en cap cas ha servit per donar les eines als habitants per desenvolupar-se i tenir la 

seva pròpia veu.  

En concret s’ha volgut enaltir la història del poble Maputxe, del qual jo sóc descendent, 

parlant constructivament. Intentar crear a partir d’aquesta obra un pont unificador de tot 

un continent. S’ha volgut cridar l’atenció en favor dels que mai han tingut una veritable 

possibilitat de formació i estudi. D’aquí l’orgull de compartir amb vostès aquest treball 

de música i consciència, d’història i sentiment.  

Quina historia hi ha darrere el primer preludi?  
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Des del nord fins al sud, la sang africana ha nodrit de manera fonamental i 

transcendental la nostra essència musical. En tot cas, podem afirmar que rítmicament la 

unió amb la cultura africana ha sigut la nostra gran sort musical. Això es pot palpar 

veient la diferència que existeix entre les regions on ells van arribar i on no. Aquest fet 

ens ajuda a comprendre que la essència musical del continent d’Amèrica Llatina es va 

desenvolupar principalment a les classes més pobres de la societat, ja que la seva 

música era reproduïda per esclaus. Infeliçment, sent la gran majoria de la població de 

tot el continent, ells no han tingut accés a formacions musicals.  

D’aquí que el primer preludi vulgui rendir un senzill homenatge al que ens 

acompanyarà la resta dels preludis.  

Llavors, creus que la música guarda alguna relació amb les teories de l’expansió de 

l’home a la terra?  

Des de fa segles s’investiga l’origen de la vida a Amèrica, i han trobat diferents 

explicacions. N’hi ha qui diu que l’home va venir pel mar des d’Àfrica, o abans que 

Colom, els víkings van descobrir Amèrica. Uns altres creuen que havien condicions 

naturals per néixer i procrear-se en Amèrica. Però si ens deixem portar pel que la 

música suggereix, es pot comprendre com altres ens expliquen que l’home va arribar 

des del pacífic asiàtic, des de les illes de les polinèsies va anar baixant per la costa de 

l’oest d’Amèrica i formant nous pobles a través dels segles.  

Aquesta teoria és la que la música ens demostra i confirma que va ser així. Basta amb 

escoltar i analitzar les melodies, escales, timbres, ritmes i comprovar la similitud que 

existeix entre la música dels Andes i la de l’Orient Asiàtic.  

Pot semblar que ens allunyem del tema dels preludis Maputxes, però gràcies a ells, he 

arribat a punts d’anàlisi no menys interessants com el que acabo de comentar. La música 

com a element de prova de l’evolució de l’home a la terra.  

Què intentes reflectir al preludi en Do major inspirat en la samba?  

Sobretot el que s’intenta reflectir en aquest preludi és el sentit rítmic i alegre. Són les 

polirítmies que apuntalen les comparses que es fa en la manera d’acompanyar en el 
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teclat, i és tota la gama pictòrica que s’aprecia en els colors de les pells que s’escolten a 

les dos veus de les mans. En aquest preludi on el temps no para, és constant. Des del 

principi fins al fina és un sol temps i s’ha de respectar perquè a les masses que ballen no 

se'ls pot distreure. Sí que es pot dissertar o improvisar com s’aprecia en una part del 

preludi, però tot en un marc de temps musical ben definit. Total, que la exuberància i 

vitalitat és la essència d’aquest preludi.  

Què intentes reflectir en el preludi havanera en Re bemoll major?  

En plena tempesta, no hi ha temps per pensar en altra cosa que no sigui sobreviure. En 

mig d’un cicló no es pot si no encertar en el bon control del vaixell. Entre trons i 

ràfegues de vent, s’ha d’estar concentrat en aplicar el que es sap si es vol portar a un 

bon port. Només quan reina la calma i la marea és suau i afectuosa, arriba la nostàlgia. 

Les petites onades són les primeres còmplices de tants bells poemes i melodies. 

Aquestes són representades en aquest preludi amb arpegis que pugen d’una manera i 

regressen d’altra, ja que al mar cap onada és igual a l’altra.  

Què representa el preludi en Do# major, basat en el zouk?  

Haití és un país amb una realitat molt cruel. M’imagino una nena amb la seva nina al 

mig de tot el desastre. Elles són el raig de llum que sobreviu. Apareixen al preludi en 

diverses ocasions, només per recordar-nos que la vida no són només penes. Són com 

consols de la seva germana gran, mi major, la tonalitat relativa de do#menor. Elles 

omplen l'alè al preludi, un preludi que és molt seriós, perquè el que passa a Haití és molt 

seriós.  

El preludi està en do# menor, i a aquest deu la seva essència. 
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ANNEX 2

Sobre Carlos Maza a la premsa.  

“La seva música és compromesa i oberta al món. Hi trobem una barreja del folklore 

llatinoamericà, el jazz, la música clàssica i contemporània.”  

JazzMan Magazine, 2006, França. 

“En l’obra de Maza, la creativitat, l’escriptura i la interpretació sublim es troben 

sempre.” 

Vibrations Magazine, 1999, França. 

“Maza és un dels més grans poetes llatinoamericans, compositor i pianista inigualable. 

Un ram d’ors vingut d’Amèrica Llatina.” 

Télérama Magazine, 2002, França. 

“Jazz revolucionari, narratiu i abstracte, sensual i intel·ligent, tant musical com 

humà.” 

L’indépendant Magazine, 2003, França.
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