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Annex A 
FE DE BAPTISME DE CLAUDE LAURENT 
Acte de baptême. Claude Laurent. Registres paroissiaux et d’état civil. Saint-
Maurice, collection communale. Archives Départementales de la Haute Marne, 1 
E453/2.  
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Annex B 
CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ DE CLAUDE LAURENT 

Acte de décès 20 Juin 1849. Claude Laurent. Archives de Paris. État civil 
reconstitué (XVI siècle-1859). Microfilm  5Mi 1/1395. 
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Annex C 
INFORME DE LA COMISSIÓ D'EXPERTS DEL 
CONSERVATORI IMPERIAL DE PARÍS 

Notice sur un flûte en cristal de l’invention de Claude Laurent. Archives 
Départementales de la Haute Marne. Fonds Laloy, F 736, p. 3-5. 
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Annex D 
FLUTE EN CRISTAL DE L’INVENTION DE CLAUDE LAURENT 

Notice sur un flûte en cristal de l’invention de Claude Laurent. Archives 
Départementales de la Haute Marne. Fonds Laloy, F 736, p. 1-2. 
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Annex E 
PATENT DE CLAUDE LAURENT 1806

LAURENT, Claude. Brevet d’invention pour la nouvelle fabrication des flûtes 
en cristal. França, patent n. 382 (21 novembre 1806). Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI), 1BA372. 
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Annex F 
INFORME DE L’ATHÉNÉE DES ARTS (1806) 

«Rapport fait à l’Athénée des Arts, au nom des classes de mathématiques et des 
beaux-arts réunies, sur  une  flûte  en  cristal  dépoli, de la facture de M. 
LAURENT (Claude),  Horloger  à  Paris,  quai de Gèvres, n. 34». Séances de 
l’Athénée des Arts. 77me Séance publique du 10 Août 1806. París: Chez Debray, 
1806, p. 48-49. 
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Annex G 

DECLARACIONS DE LAURENT A L’ATHÉNÉE DES ARTS 
1806 

Notice sur un flûte en cristal de l’invention de Claude Laurent. Archives 
Départementales de la Haute Marne. Fonds Laloy, F 736, p. 15-16. 
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Annex H 
CARTA DE GORDON A MERCIER 

WELCH, Christopher. History of the Boehm Flute. Londres: Rudall, Carte &      
Co., 1883, p. 86.
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Annex I 
EIN CONCERT AM HOFE NAPOLEON’S. 

Allgemeine musikalische Zeitung [Leipzig], 1847, n. 41 (13 octubre 1847), 
p. 707-710; n. 43, (27 octubre 1847), p. 741-744.  
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Annex J 
PATENT DE CLAUDE LAURENT 1834 

LAURENT, Claude. Brevet d’invention pour les perfectionnements apportés à  
flûte allemande descendant au sol d’en bas. França, patent n. 3847 (25 març 
1834). Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), 1BA4415. 
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Annex K 
TESTAMENT HOLÒGRAF DE CLAUDE LAURENT

Dépôt judiciaire du testament de Claude Laurent. 3 Juillet 1849. Archives 
Nationales de France. Minutes du notaire Achille Descours. MC/ET/CXI/618. 
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Annex L 
ACTA DE NAIXEMENT DE J.D. BRETON 

Acte de naissance. Joseph Dominique Breton. Archives Départementales des 
Yvelines. Registres paroissiaux et d'état civil. Tilly. 1118352 /NMD/1804-1827  
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Annex M 
CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ DE J.D. BRETON 

 Acte de décès 05/10/1874. Breton. Décès 10è arr. Archives de Paris. Registres 
d'actes d'état civil (1860-1902). V4E 3681/3625.  
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Annex N 
TESTAMENT HOLÒGRAF DE J.D. BRETON 
Dépôt du testament de M. Breton. 14 Octobre 1874. Archives Nationales de 
France. Minutes du notaire Louis Gentien. MC/ET/XXXIII/1339. 
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Annex O 
PATENT DE J.D. BRETON 1855

BRETON, Joseph Dominique. Brevet d’invention pour les perfectionnements 
apportés dans la perce et le mécanisme des flûtes. França, patent n. 24935 (21 
novembre 1855). Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), 1BB24935. 
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Annex P 
RELLOTGES  CLAUDE LAURENT

1. Pèndol esquelet, c. 1785-1795
Signat: LAURENT À PARIS
Invaluable Auctions, Boston

2. Pèndol decimal, c. 1793-1795
Signat: Laurent à Paris / Coteau

 Mentink & Roest, Holanda 
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3. Pèndol decimal, c. 1793-1794
Signat: Laurent à Paris 

La Pendulerie, París 

4. Pèndol decimal, c. 1793-1795
Signat: Laurent à Paris

Musée Carnavalet, París
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5. Pèndol decimal, c. 1793-1795
Signat: Laurent à Paris 

AUGARDE, Jean-Dominique. Les ouvriers du temps. Ginebra: Antiquorum, 1996. 

6. Rellotge estil Imperi, c. 1805
Signat: Laurent à Paris

The Redding Archives. Gündisau, Suïssa 
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Annex Q 
ESTUDI SOBRE EL TEMPERAMENT DE L’EXEMPLAR 
MG:Lau1823.01 

Enregistraments de Paul Poletti, juny 2017 

L estudi de l escala de l exemplar MG:Lau1823.01 ha estat realitzat per Paul 
Poletti, especialista en sistemes d afinació, a partir de l enregistrament de les 
freqüències de totes les notes de l escala cromàtica entre el re3  i el la5,  agafant com a 
nota de referència el re4 i una afinació relativa de la3 = c. 435 Hz. La prova s ha realitzat 
dues vegades, la primera amb el bombí d afinació desplaçat a 6 mm (columnes 1 a 3) i 
la segona a 3 mm (columnes 5 a 7). Les columnes 1 i 5 presenten la freqüència de cada 
nota en Hertz. Les columnes 2 i 6 mostren la dist ncia dels intervals en cents i les 
columnes 3 i 7 la seva desviació respecte als valors de l escala temperada, el quals es 
poden apreciar a la columna 4. S han evitat totes les digitacions forcades que poden ser 
substituïdes per digitacions amb claus. 

Els resultats de l’estudi indiquen que l’instrument sembla haver estat dissenyat per a 

obtenir la millor afinació en el segon registre ––el més utilitzat de la flauta––, el 

qual presenta una afinació més propera als intervals purs que als temperats.
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1 2 3 4 5 6 7 
6 mm 3 mm 

re3
re# 
mi 
fa 
fa# 
sol 
sol# 
la 
la# 
si 
do 
do# 
re4
re# 
mi 
fa 
fa# 
sol 
sol# 
la 
la# 
si 
do 
do# 
re5 
re# 
mi 
fa 
fa# 
sol 
sol# 
la 
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Annex R 
CONVERSA AMB ROMÀ ESCALAS
Barcelona, abril de 2014

Romà Escalas i Llimona és intèrpret especialitzat en instruments de vent històrics. Ha 

desenvolupat una intensa activitat en el camp de la interpretació, l’organologia i la 

pedagogia. Ha estat director del Museu de la Música de Barcelona des del 1981 al 2011, 

període en el qual va elaborar els projectes museístics d’instal·lació i gestió al Palau 

Quadras i posteriorment a l’Auditori. És president d’INSTRUMENTA, societat espanyola 

per a la salvaguarda i l’estudi del patrimoni musical.

Romà Escalas provant la flauta de Claude Laurent MDMB149 
després de la restauració. Fotografia: Arume Calvo 

Romà, quin va ser el teu primer contacte amb les flautes de vidre del Museu de la 

Música? 

La primera vegada que les vaig veure va ser a la meva època d’estudiant de flauta al 

Conservatori Municipal, cap a l’any 1960 aproximadament. Vaig pujar al Museu, que en 

aquell moment es trobava ubicat a l’edifici del Conservatori. Anava a ajudar al mestre 

Ricart i Matas. 



Montserrat Gascón ⏐ Une flûte en cristal. Les flautes de vidre de Claude Laurent (1774-1849)

Es trobaven exposades aleshores? 

No. Tots els instruments eren dins d’estoigs en una pila de caixes d’instruments 

disposades a manera d’escala. Exposades no n’hi havia, però com jo estudiava flauta vaig 

demanar si el Museu en tenia. Aleshores, una encarregada del Museu va pujar per 

aquestes caixes de violins, guitarres i altres instruments i em va baixar les caixes amb 

flautes.  

Sabies que hi havia flautes de vidre? 

No, jo no ho sabia. Vaig anar obrint les caixes i mirant les flautes i, de sobte, en vaig obrir 

una on hi havia una de vidre. La meva primera impressió va ser que era una flauta, però 

a la vegada vaig pensar que això era impossible i que veia visions!! Em va impactar molt 

i un dia que hi havia el senyor Ricart li vaig demanar si es podia muntar per veure com 

era. Un cop muntada, vaig intentar provar-la, però és clar, el cap sí que sonava però les 

claus no tapaven bé. Així i tot, vaig descobrir que tenia un so lluny de tot allò que havia 

sentit mai i em va quedar una obsessió: si algun dia tornava al Museu ––cosa que passaria 

l’any 1981––, la primera cosa que faria seria buscar aquelles flautes i esbrinar què eren, 

ja que ningú en sabia res. Només el meu professor de flauta, el mestre Reixach, em va dir 

«Ah sí, flautes de vidre..., però es trenquen», ell mai n’havia sentit cap però en coneixia 

l’existència. Quan vaig tornar al Museu va ser ja per fer-me’n càrrec i vaig començar a 

pensar si aquests instruments podien tornar a sonar i quines passes fer a fi d’aconseguir-

ho.  

Quan et fas càrrec de la direcció del Museu, era instal·lat encara al Conservatori 

Municipal?      

No. De fet cap a l’any 1979 jo vaig negociar amb el director del Conservatori, en Xavier 

Turull, i el vaig convèncer que el Museu s’havia de traslladar. Vaig descobrir que hi havia 

peces que no hi eren perquè no hi cabien. Jo sabia que l’Ajuntament estava restaurant la 

Casa Quadras i vaig proposar que s’hi instal·lés el Museu de la Música. Aleshores, vam 

portar tots els instruments amb carretilles. Un cop fet, es va convocar un concurs per 

trobar un responsable que decidís què s`havia de fer amb aquells instruments que havien 

quedat apilats. Hi va haver propostes de  molta gent que venia de museus, però que no 

sabien res de música. En Manuel Valls Gorina, músic i compositor, el qual treballava a 

l’Ajuntament i era responsable del Museu en aquells moments, em va demanar que 

presentés jo mateix una proposta. Jo havia treballat d’ajudant al Metropolitan Museum 
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de Nova York, havia fet recerca organològica, havia treballat també en fàbriques 

d’instruments renaixentistes a Alemanya i era també director del grup Ars Musicae, que 

treballava amb instruments històrics. Per tant, vaig fer una proposta de recuperació i 

conservació que és la que es va considerar més coherent amb les necessitats del Museu 

de la Música. Primerament es va formar un equip de gestió, en el qual hi havia també 

arquitectes, i vàrem instal·lar la col·lecció amb el material i les vitrines que hi havia ja al 

Conservatori. L’any 1981 vaig assumir el càrrec de director. Tenia ja elaborat un projecte 

de distribució dels espais per famílies d’instruments, per ordre cronològic, de com 

s’organitzarien les visites, etc. Deu anys més tard vaig assabentar-me per la premsa que 

es convocava oposició per cobrir el meu càrrec, i m’hi vaig haver de presentar sense que 

comptés per res els deu anys de treball que havia fet. Però bé, vaig aconseguir la plaça i 

així vaig seguir vint anys més.   

Quan sorgeix la idea de tirar endavant la restauració de les flautes de Laurent? 

Durant els primers anys ja vaig organitzar programes de restauració, sense que les flautes 

tinguessin més prioritat que altres instruments. Però és veritat que donada la seva 

importància, i al ser jo flautista, és un tema en el qual m’hi vaig abocar. La gran dificultat 

va ser que, si bé sobre els altres instruments ––diguem-ne més «normals»––, hi havia força 

informació i experiència, amb aquestes flautes, malgrat el contacte que jo tenia amb 

conservadors i restauradors de tota Europa, ningú s'atrevia a fer res, pel fet de la 

combinació del metall i el vidre. O sigui que vaig haver de fer servir els meus propis 

coneixements, ja que jo era químic també. A més, vaig seguir el rastre dels productors de 

vidre de Murano, doncs vaig descobrir que aquest era el vidre d’aquelles flautes. Quan 

vaig tenir garanties que la cosa podia funcionar, vam començar a fer petites restauracions, 

a la recerca d’aquell so que jo havia intuït per primera vegada tants anys abans. Finalment, 

l’any 2010 vam iniciar el procés de restauració de l’exemplar MDMB149. El resultat va 

ser espectacular, no tenia només aquell so que recordava, sinó que era encara més dolç i 

amb una capacitat d’expressió molt gran. Un cop recuperat l’instrument, el primer que 

em vaig plantejar és la persona que el podria tocar. Tot i que tu i jo mai havíem tingut cap 

relació professional, el dia que vaig haver de decidir qui havia de tocar la flauta de vidre, 

vaig pensar immediatament en tu.  

Per mi ha estat màgic. Ja t’he explicat alguna vegada que quan jo era estudiant 

anava a la Casa Quadras i em quedava encisada davant d’aquelles vitrines planes 
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on hi havia les flautes de vidre. Mirant-les, em preguntava com devien sonar. Mai 

hauria pogut imaginar que un dia podria viure l’experiència de tocar en concert un 

d’aquests instruments incomparables. Que justament pensessis en mi per aquest 

projecte és increïble! 

Bé, he de dir que jo t’havia sentit tocar flautes antigues ––tampoc hi ha tanta gent que 

conegui els mecanismes antics––, però sobre tot vaig veure la flexibilitat amb que tu 

toques aquests instruments, com saps adaptar-te a ells, a la vegada que ets tu qui fa el so 

i l’instrument col·labora amb la teva sonoritat i expressió: no vaig dubtar que ho havies 

de fer tu. 

Moltes gràcies Romà, per mi ha estat un privilegi i una de les experiències més 

estimulants de la meva carrera. Parlant de les característiques dels instruments 

d’aquella època, no creus que potser avui en dia hi ha una obsessió en aconseguir 

més potència de la que realment l’instrument pot donar? Sovint tinc la sensació que 

en forçar tant el so es perd l’essència de la sonoritat d’aquelles flautes. Jo he mirat 

de basar-me en allò que ens comuniquen i suggereixen els mètodes i testimonis del 

segle XIX, i sempre ens parlen de la dolçor i suavitat com un element substancial de 

la flauta, especialment a França. Amb la flauta de vidre he comprovat que quan 

ofereix els seus recursos expressius al màxim és quan sona a mezza voce, sense 

forçar-la. 

Sí, avui en dia tot es troba tan estandarditzat que sembla que hem d’imitar les grans icones 

i unes escoles determinades. Quan jo vivia a Holanda m’estava a casa d’una senyora 

especialista en clavicordi. Ella tenia molt bons amics que eren músics de l'Índia, els quals 

passaven per casa d’ella quan venien a actuar a Europa. Amb un d’aquests músics, que 

tocava el bansuri, vam fer un pacte: jo li ensenyava a tocar el traverso i ell m’ensenyava 

el bansuri. Una vegada em va dir ––contràriament a allò que ens deien en els 

conservatoris–– : «no vulguis mai tocar com algú que creguis que és un gran flautista, 

doncs no ho aconseguiràs, allò que pots fer és tocar millor!». Volia dir que cadascú ha de 

fer i trobar el seu so. Si no ho féssim, tocaríem encara tots com es tocava en el segle XVI. 

Toquem diferent perquè hem anat trobant la manera de fer-ho i d’acoblar-nos cadascú a 

aquest objecte que és l’instrument, amb el qual establim una relació misteriosa que jo en 

dic l’ortopèdia dels sentiments; és la crossa que ens permet expressar fora del cos, i això 

és, essencialment, un procés personal i individual únic. 
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Respecte a la flauta de Laurent, creus que es percep que és de vidre en escoltar-la? 

Depèn de qui la toqui; escoltant aquells que toquin fusta, metall o plàstic i sempre de la 

mateixa manera, tampoc s’hi notarà el vidre... 

Allò que jo trobo molt diferent en aquesta flauta és que no sents el material. Amb 

una flauta de fusta o de metall sempre hi ha un ingredient sonor que et ve donat pel 

material amb el qual està feta: la fusta que rasca una mica, l’impuls del metall... En 

canvi, amb el vidre, sento com si la producció del so fos directe, com si pogués 

traspassar la matèria... 

Bé, potser es deu a la transparència del vidre. També hi ha una qüestió important que és 

una de les grans aportacions que fa Laurent a la flauta de vidre. És tracta de l’esmerilat 

de la part interior del tub, procediment que li confereix la porositat necessària. Si el vidre 

fos polit també per la part interior, no tindria aquesta dolçor que té el seu so. És com si 

l’instrument fos de boix per dins però amb la rigidesa del vidre per fora; aconseguint 

aquesta qualitat i flexibilitat sonora. No té aquells harmònics duríssims que tindria el vidre 

si s’hagués polit. 

A la patent de 1806, Laurent explica que, a part de voler fer un instrument que no 

es vegi afectat pels canvis de temperatura i d’humitat, també busca la dolçor i la 

bellesa del so. Creus que anava més enllà? Tal vegada cercant l’ideal estètic de 

l´Europa romàntica? 

Sí. No hi ha dubte que cercava la perfecció en tots els àmbits. En l’estètic, com a objecte 

i joia que era; pel que fa a la minuciositat del mecanisme, aportant la seva visió i habilitat 

de rellotger; i en referència al so, penso que tenia una idea molt important relacionada 

amb el nacionalisme. Així com els italians havien fixat el model de l’instrument de corda, 

els francesos sempre havien tingut gran tradició en els instruments de vent. Crec que 

Laurent volia que aquest fos ja el model universal i definitiu de flauta. No sabia que hi 

hauria un alemany el qual, pocs anys més tard, desbancaria poc a poc, amb la seva nova 

flauta, totes les altres! 

Quina importància creus que té pel Museu de la Música de Barcelona disposar             

d'aquestes dues flautes de Laurent a la seva col·lecció? 

Són peces úniques i testimoni d’un moment en què s’experimentà molt amb els 

instruments; de la mateixa manera que el piano actual ve també d’aquesta època. Per a 

mi és un instrument molt especial que tenia una projecció social molt definida, destinat a 
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les altes esferes de l’aristocràcia i de la burgesia. Ens mostra també la intenció 

perfeccionista del seu treball, que era gairebé una qüestió mística en els luthiers i artesans 

d’aquella època. Qualsevol instrument d’aquests grans constructors estan tan ben fets per 

dins com per fora, cada detall té un acabat refinadíssim perquè, segons la seva visió.... 

Déu ho veu tot!  

Realment, els acabats de la flauta de Laurent són refinadíssims, el disseny de les 

claus, la precisió de l’embocadura, la talla del vidre... 

Sí. Hi ha una qüestió importantíssima: quan vaig provar la flauta vaig redescobrir un món 

de so, les possibilitats que aquest instrument ens podia oferir i mostrar... I aquest era el 

repte: recuperar-ho. En aquell moment jo ja estava plenament immers en el nou projecte 

del Museu i vaig creure que seria una traïció a l’instrument de Claude Laurent no poder-

li dedicar l’atenció que li pertocava. 

No va ser una mica agosarada la decisió de la restauració? Crec que altres museus 

no s’han arriscat a fer-ho. 

És veritat! Tothom em deia pas toucher, ni tocar-la! Però era una història que em venia 

de la infantesa. D’una manera o una altra és un instrument que sempre m’ha acompanyat, 

no podia deixar de fer-ho. 

I gràcies a tu ha tornat a la vida 

Potser una altra persona hauria fet el mateix, però es va donar la coincidència que jo era 

flautista i la podia apreciar molt bé. Tot i que també he tocat altres tipus d’instruments, 

de llengüeta per exemple, mai vaig tenir aquest desig de restaurar-ne...havia de ser la 

flauta de vidre. 

És que posseeix un encant irresistible, tothom que en sent a parlar es veu captivat i 

vol sentir com sona. Tots els concerts que he fet al Museu han estat sempre plens de 

gom a gom. 

Sí, té un atractiu innegable, el charme que diuen els francesos. 

Va ser difícil el procés de restauració? 

No. De fet, ja s’havien anat fent petites coses, i un cop vam decidir tu i jo quin dels dos 

instruments seria millor restaurar, va anar tot rodat. De fet, a la flauta que vam triar, la 

MDMB149, només va caldre netejar-la, encolar una de les anelles d’encaix i ajustar el 
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mecanisme i les claus. L’altre exemplar és troba en un estat més deteriorat i el procés 

hauria estat més complicat. 

I un cop restaurada? 

Penso que ja que tenim aquest instrument en tan bones condicions, l’hem de fer sentir. 

En mans d’una persona amb la suficient flexibilitat per adaptar-se a l’instrument  ––i 

entenc per adaptar-se que l’instrument complementi la veu de l’intèrpret de la millor 

manera––, la flauta de Laurent és una finestra en el temps que ens permet recuperar el 

veritable esperit de l’època. Més enllà de tots els mètodes, estudis i opinions escrites, no 

hi ha res com el so de l’instrument per entendre més i millor com era la música del seu 

temps. I en aquest cas, crec que amb tu es troba en molt bones mans. Considero molt 

important extreure'n el màxim possible de la documentació sonora que ens aporta 

l’instrument, establir un calendari d’ús raonable per garantir-ne la conservació, però 

alhora poder gaudir del seu so irrepetible. En la meva opinió, la flauta de Laurent és el 

punt àlgid de la gran nissaga francesa de constructors de flautes. 

Moltes gràcies Romà, per la conversa i sobretot per la recuperació d’aquest 

instrument extraordinari. 
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