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Resum

El propòsit d'aquest treball és donar a conèixer la lyra viol i la seva música. Entre d'altres maneres 

de tocar aquest instrument, mostrar com aquest servia per acompanyar la veu, així com arranjar 

peces polifòniques tal i com trobem en publicacions de l'època. I serà a partir d'aquests exemples,  

que he fet els meus propis arranjaments per a viola de gamba  i que incloc en aquest treball. 

***

El propósito de este trabajo es  dar a conocer la lyra viol y su música. Entre otras maneras de tocar  

este instrumento, mostrar la lyra viol como instrumento de acompañamiento de la voz, así como 

arreglar piezas polifónicas de consort de violas, como encontramos en publicaciones de la época. Y 

será a partir de estos ejemplos,  que he escrito mis propios arreglos para viola de gamba y que  

incluyo en este trabajo.

***

The purpose of this essay is to make the lyra viol and its music known. Among other ways of  

playing this instrument, I also intend to show the lyra viol as an accompaniment to the voice, and to 

arrange consort polyphonic pieces, similar to those found in printed music of that time. It is based 

on this examples that I have written my own arrangements for lyra viol, which are included in this 

paper.



4

Agraïments

Aquest treball s'ha anat consolidant gràcies a l'Emmanuel Balssa i en Sergi Casademunt per les 

seves guies en els arranjaments i les seves idees; a l'Artur Martínez per les  seves trobades, i les  
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1.Introducció

El  propòsit  d'aquest  treball  és  mostrar  la  pràctica  de  la  viola  de  gamba o  la  lyra viol, com a 

instruments d'acompanyament  polifònico-harmònics per una veu cantada; l'arranjament de peces 

polifòniques de consort de violes a lyra viol; i l'acompanyament de la viola de gamba de peces 

polifòniques. Tot això, a partir d'exemples musicals  anglesos del segle XVII.

Les publicacions d'aquests exemples daten de 1601, una col·lecció de cançons  acompanyades de 

llaüt i baix de viola, o bé per  ser acompanyades només de lyra viol sola, de Robert Jones; de Tobias  

Hume, el 1605, cançons per veu amb acompanyament de viola de gamba; una peça de consort  a 

cincs veus d'Alfonso Ferrabosco II “el jove” que ell mateix va arranjar per a lyra viol sola; i uns 

psalms de Robert  Tailour  a  cinc veus  amb acompanyament polifònico-harmònic de la  viola  de 

gamba, que daten de 1615. 

Basant-me en aquests exemples musicals, que analitzaré i explicaré en el treball, he fet els meus 

propis  arranjaments  de  peces  polifòniques,  arranjaments  d'acompanyaments  polifònics,   i 

acompanyaments  de la  veu amb la  viola  de gamba,  per  l'interès que això em suscitava com a 

intèrpret. Aquests arranjaments estan explicats pas per pas i s'adjunten també en aquest treball.

Interès que sorgí de la necessitat d'acompanyar amb acords una veu cantada, aportant l'harmonia del 

llaüt i el baix d'arc de la viola. I també de la possibilitat de tocar una peça polifònica “a casa” amb 

un sol instrument. Així doncs, la part central d'aquest treball serà mostrar la viola de gamba o la lyra 

viol com a instruments polifònics, completament aptes per  acompanyar cançons o arranjar peces de 

vàries veus, com s'havia fet anteriorment, i d'aquesta manera, recuperar una pràctica que tingué una 

vida molt curta, com sabem, per les publicacions musicals que es van fer. 

Partint del fet que una lyra viol és una viola de gamba, i que la diferència recau en l'afinació de 

l'instrument,  quan  parli  de  la  lyra  viol  estaré  parlant  d'un  instrument  amb  les  mateixes 

característiques que una viola de gamba, però que pot estar afinada de moltes maneres diferents, o  

sigui un instrument amb scordatura1, i quan parli de la viola amb acords, estaré parlant d'una viola 

tocada a l'estil de la lyra viol. Totes dues es llegeixen amb tabulatura. La lyra, obligatòriament.

1 Terme aplicat a els llaüts, guitarres, violes i la família del violí per a designar una afinació diferent a la normal.  
Sorgeix al segle XVI.
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2. Context Històric
2.1. Assentament de les bases socials d'Enric VII i 
VIII

Les bases per l'extensió de la cultura foren fetes a partir del regnat d'Enric VII, al produir-se el pas 

d'una societat feudal al món renaixentista, procés continuat després per Enric VIII i la reina Elisabet  

I, fins arribar a Carles I. Al canviar les bases del recolzament social de la monarquia que va passar  

de  basar-se  en  la  fidelitat  sobretot  de  la  noblesa,  a  comptar  en  el  recolzament  de  les  classes 

emergents com els yeomen2, elegibles com a jurats quan guanyaven més de 40 xílings de renda, o 

els gentlemen3, que a partir d'una renda de 20 lliures podien ser jutges de pau, junt amb l'auge del 

comerç i a l'expansió de la marina mercant, va crear una petita aristocràcia,  que ja no venia donada 

pels drets de naixement si no per la riquesa, creant una classe social en que el diner ja era vist com a 

signe  de  poder.  Tot  aquest  procés  establia  les  bases  d'una  economia  burgesa.  Una  agricultura 

autosuficient,  la  consolidació  de  la  industria  de  la  llana,  l'auge  de  la  marina  mercant  amb  la 

formació de les primeres grans companyies comercials, consolidà aquest procés econòmic amb la 

creació de la unitat monetària, amb la lliura esterlina. Fruit d'aquesta nova prosperitat fou l'expansió 

i reforma de l'educació, estenent-la fins classes fins llavors bastant ignorants. Aixo fa entenedor per 

exemple l'auge popular  del teatre, com per exemple Shakespeare.

Com diu André Maurois sobre la societat anglesa4: 

“els camperols representaven comèdies bastant erudites, com Shakespeare ens ha demostrat  

en el somni d'una nit d'estiu, i  els estrangers deien que els anglesos eren el  poble més  

musical del món. El poble anglès no sols produïa compositors com l'admirable Byrd sinó 

que a totes les cases es veien un llaüt, una viola, un virginal, i nombrosos llibres de música. 

Tots els visitants i molts servents eren capaços de desxifrar una cançó i d'ocupar un lloc en 

un cor de tres o quatre veus” (...) “aquesta afició a la poesia i a la música suposa una  

educació bastant refinada. Després de Winchester i d'Eton, molts rics protectors fundaren 

moltes noves Public Scholls: Rugby al 1567, Harrow al 1590. Al principi aquestes escoles 

eren gratuïtes i estaven destinades als nens dels contorns; el fundador pagava els sous dels 

mestres i l'alimentació dels nens”. 

2 Membre d'una classe rural, inferior a la dels gentlemen i superior a la del  poble baix.
3 El terme es començà a utilitzar al temps d'Elisabet I. Es podia ser un gentleman sense ser noble, referint-se  per  

exemple a un cavaller, un comerciant ric, o un advocat cèlebre, etc. 
4 MAUROIS, André. Historia de Inglaterra y los ingleses. Editorial Surco. Espanya, Sisena edició, Abril de 1951. 

Pàg. 269. (Traducció de l'autora). 
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L'educació elemental es donava en petites escoles (petty scholls) que ensenyaven els rudiments de 

l'escriptura. Després hi havien les Granmar scholl dirigides moltes vegades, fins i tot al món rural, 

per un veritable erudit.

Aquesta extensió de l'educació i l'augment i més bona distribució de la riquesa, junt amb la imitació 

dels gustos de la cort dels Tudor, creà un públic  intel·ligent i nou,  format d'aprenents, d'estudiants, 

i gentils homes, capaç d'entendre i fruir de les obres de Shakespeare o Ben Johnson, i passar-s'ho bé 

escoltant la música de Byrd5. 

2.2. La viola a les corts  d'Enric VIII a Carles I

L'educació humanista d'Enric VIII li va permetre ser un músic i poeta consumat, i durant el seu 

regnat va atraure músics excel·lents: tan nadius (Cornysh, Tallis) com estrangers (Lupo, Bassano i 

Ferrabosco). L'atracció dels anglesos pel talent italià era evident en la música anglesa. Els regnats 

més significatius de l'època, musicalment parlant, van ser els d'Enric VIII (1509-154) i  Elisabet I 

(1558 a 1603).

Si el Renaixement europeu havia estat conseqüència de l’aparició dels humanistes, homes d’estudis 

que oferien,  des de les universitats  i  les noves  acadèmies,  una font d’ensenyament  alternatiu a 

l’església, es podria dir que el Barroc és, en bona mesura, el resultat d’aquest accés general a aquest 

ensenyament. Durant el segle XVII veiem com aquest retorn als valors clàssics, tant els artístics 

com els filosòfics, s’ha adoptat de forma generalitzada a Europa. El Renaixement haurà deixat al  

seu pas una reforma del sistema educatiu a tota Europa i un refinament de les arts i les ciències que,  

en conjunt amb la realitat socio-política europea d’aquest segle (i la necessitat  comprensible de 

buscar  o  crear  noves  referències  després  d’un  llarg  període  retrospectiu  pel  que  fa  a  les  arts) 

desembocaran en un canvi de la mentalitat europea.

Els compositors escrivien tot tipus  de peces, suites, i  danses,  també peces provinents de temes  

populars, com el  browning, el  Fortune, o melodies “gay”, o fantasies contrapuntístiques i els  in  

nomine6. Per aquest motiu també cada vegada més, les fantasies i els in nomine eren influenciats per  

la música de dansa, i les danses influenciades per l'estil més contrapuntístic de les fantasies. 

A mitjans del segle XVI sorgeix el mot  consort  per a denominar el conjunt de varis instruments 

afins que toquen en conjunt.  

5   MAUROIS, André. Historia de Inglaterra y los ingleses. Editorial Surco. Espanya, Sisena edició, Abril de 1951. 
Pàg. 269. 
6   Les composicions sobre els in nomine estan basades sobre un cantus firmus o tenor específic tret d’un cant antifonal  
Gloria tibi Trinitas. Aquesta melodia s’entonava amb les paraules “in nomine Domini” en el Benedictus de la missa 
Gloria tibi Trinitas, de John Taverner. Aquesta secció sembla que la van adoptar per separat i els compositors en varen 
fer ús com a referència per a una composició.
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Els consorts de la mateixa família d'instruments s'utilitzaran a tots els segles XVI i XVII. El conjunt 

preferit per a moltes famílies amb una concreta educació i cultura musical. Destinat a un public 

reduït  i  no  a  les  masses.  La  música  per  violes,  doncs,  és  la  major  fita,  el  clímax  del  

desenvolupament  de  la  música  instrumental  a  Anglaterra7.  La  fantasia  imitava  el  motet  vocal 

(religiós),  i  consistia  en un nombre  de  seccions  on cada  una d'elles es  desenvolupava amb un 

subjecte temàtic de manera contrapuntística. Els compositors que escrigueren les primeres fantasies 

van ser Lupo, Bevin, Ferrabosco, White.

El regnat d'Elisabet I, fou el resultat de l'intent de desenvolupament de les forces i els potencials que  

havien  aparegut  a  les  restes  de  la  societat  medieval.  Aquest  desenvolupament  es  transmetia  a 

pensadors i filosòfs que escrivien sobre els progressos de la societat. El públic estava molt interessat 

en el seu propi art, així com en els seus filòsofs, poetes i músics. I els compositors van començar a  

desenvolupar els primers signes d'aquesta excitació en la seva vida, un dels permanents atributs del 

músic professional8. 

L'economia del país es veia afavorida per l'expansió dels mercats i els centres comercials.  Tot això 

va afavorir  que la  cort  d'Elisabet  I  tingués els  millors  músics,  compositors,  cantants,  mestres i 

poetes. Molts  músics també s'independitzaven cada vegada més de l'església i de la cort, es podien 

trobar com a professors de música privats, compositors, el músic com a freelance. Per tots aquests 

motius, l'era d'Elisabet I també és coneguda com “l'Edat d'Or”. 

La música de finals del segle XVI és cada vegada  més instrumental, i de gran interès per Elisabet I  

i Jaume I. La pràctica de la música de consum domèstic cada vegada més freqüent entre la cort i  els 

nobles,  encara que no serà l'única pràctica musical del moment, perquè naixeren les  masques9, i 

això comportava una orquestra  i un públic. 

Jaume I, el primer rei anglès de la casa Estuard, va pujar al tron d’Anglaterra essent rei d’Escòcia i 

cosí de la reina Elisabet I, que morí sense descendència. Com Elisabet, era un monarca educat i 

moderat, i sembla que la seva ascensió al tron va ser orquestrada pels membres de l’anterior govern 

d’Elisabet I,  que va conservar.  D’ella també va heretar l’“Edat Daurada” de la cultura anglesa, 

representada per Shakespeare, Johnson o Francis Bacon. Centrat en millorar l’economia del seu 

país, durant el seu regnat va aconseguir la pau amb Espanya i es va mantenir lluny de conflictes  

exteriors, però va tenir greus problemes interns degut a les desavinences entre catòlics i protestants 

al seu país. Malgrat la seva educació i ser un monarca estimat en general, el seu govern va ser dèbil

7   Hernst Meyer: English Chamber Music. Pàg. 131
8   Ibid. Núm. 7.
9  Les masques, o balls de màscares,  eren entreteniments multidisciplinars que ajuntaven música, poesia, teatre, dansa i  
decorats elaborats sota un motiu al·legòric o mitològic. Sembla que les va introduir Enric VIII a la cort Tudor, inspirant-
se en les mascarades italianes, però a Anglaterra (com tants altres gèneres) es van refinar i adaptar, resultant en un 
gènere amb característiques pròpiament angleses. El moment culminant per a les mascarades angleses va arribar al segle  
XVII amb les masques de Ben Johnson. 
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i especialment al final del seu regnat, va quedar en mans dels seus ministres. Després de la seva 

mort per causes naturals el va succeir el seu fill Carles.

A diferència dels regnats d'Enric VIII i Elisabet I on la música de cambra roman essencialment 

polifònica, en l'època de Carles I hi ha un canvi en l'estil compositiu: cada vegada més la melodia 

més  aguda  dels  consorts  va  prenent  importància  i  la  resta  de  veus  es  mou  com a  estructura 

harmònica que acompanya la  melodia.  És per això que el  violí,  fins llavors utilitzat  més en la 

música de ball, es va anar introduint en la música de cambra. On aquí es torna a imitar a Itàlia 

agafant “l'stilo representativo” a la manera de l'instrument solista.  O  també la formació de  viola 

de  gamba soprà  o baixa  amb acompanyament  de llaüt  (combinació  favorita),  la  lyra  viol  amb 

acompanyament també de llaüt, flauta i viola, etc. 

Per una banda doncs, trobarem l'estil virtuós de la viola de gamba en les  divisions, que en certa 

manera era el mateix que es feia a Itàlia amb les disminucions, i a Espanya amb les diferencias. 

Els compositors anglesos van tenir també gran interès en aquestes composicions. En van elaborar de 

molt virtuoses per a viola de gamba Henry Butler, Christopher Simpson i Daniel Norcombe. 

Tot el que envoltava a la viola de gamba era conegut i apreciat. De fet va ser l'instrument líder en 

casi totes aquestes maneres de tocar-la. 

Pel que fa a la manera de tocar la viola de gamba a l'estil de la lyra viol, no era tan allunyat del que 

era una veu melòdica amb  acompanyament. Molta música de lyra viol era coneguda i es tocava a  

Alemanya, Holanda, França i Itàlia. 

La fantasia fins llavors utilitzada amb varies parts diferenciades canvia i es començarà a utilitzar la 

fantasia-suite,  on  afegien  danses:  fantasia,  allemanda,  gallarda,  sarabanda  i  courant.  Com  per 

exemple trobem en les obres de Coprario i Locke.  En algunes d'aquestes no es cita el violí, però 

podem pensar,  per l'estil,  que estaven escrites per a violí.  D'aquesta manera l'instrument  es va 

començar a introduir en aquests grups de cambra més reduïts i no només s'utilitzava en les masques 

o les orquestres. També hi ha les suites de John Jenkins per a  treble, lyra viol, clave i viola de 

gamba. Donava doncs la  llibertat  a l'intèrpret  a escollir  l'instrument que més convingués: viola 

soprano  o  violí.  Aquesta  música  es  considerava  fàcil  d'escoltar  en  comparació  a  les  fantasies 

elaborades per a consort de violes. Era una música no gaire elaborada i fresca. S'inerpretava a dins i 

fora de la cort, i reflecteix el desenvolupament de la societat, dels burgesos puritans. 

Entre 1625 i 1628 van morir Gibbons, Coprario, Lupo i Ferrabosco II, que foren els inventors de la 

majoria de música de Jaume I, els duos i trios de lyra viol, airs per a dos baixos de viola més orgue, 

o les fantasies amb double bass. Amb tot això va canviar el panorama musical a la cort perquè no 

tenien successors, o si els tenien era fora de la cort. Lawes i Jenkins formaran part, doncs, de la 

següent generació. 
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3. Què és la lyra viol?

Al segle XVII a Anglaterra es tocaven violes de gamba de tots els tamanys: soprano, tenor, baixa  

de consort, division viol i lyra viol. Aquestes tres últimes eren violes baixes.

Per al consort de violes s'utilitzaven la soprano,  la tenor i baixa. La viola de baixa de consort era  

una mica més gran que les altres dues baixes, tenia més cos i mes ressonància; un instrument que  

ajudava a reforçar més un baix de consort.

La division viol era la viola “virtuosa”, una viola de dimensions entre la viola baixa de consort i la 

lyra viol. Va ser molt utilitzada per a intèrprets de viola que, al mateix temps composaven les seves 

pròpies divisions, durant el segle XVII. Aquest instrument va adoptar el nom de les composicions 

que interpretava, les divisions, que eren unes variacions que es feien sobre un baix, també anomenat 

ground. Les notes d’aquest baix eren la base melòdica i harmònica on els compositors feien les 

variacions, seguint unes normes de l’harmonia i fent servir el seu domini del contrapunt. Podien 

arribar a ser composicions molt virtuoses, depenent de la tècnica que tenia l’intèrpret i l’habilitat del 

compositor per escriure-les. A Anglaterra van escriure divisions entre altres, John Playford al  The 

Division  Violin (1684)  i  per  la  viola,  Daniel  Norcombe,  Henry  Butler  i  Christopher  Simpson. 

Organològicament, la division viol es diferenciava de la resta perquè tenia un batidor més llarg atès  

que era un instrument virtuós, i necessitava un registre més ampli d'aguts. 

La lyra viol és un tipus de viola de gamba baixa de sis cordes, una mica més petita que una viola 

baixa de consort. El nom també  fa referència a la pràctica musical d'aquest instrument, al tocar a 

l'estil de la lyra (arpa), és a dir, amb acords. La música per a lyra viol és molt variada, trobem des de  

preludis, danses fins a suites a solo o en consort; o cançons amb acompanyament de lyra viol, o  

viola de gamba a l'estil de la lyra.

Com ara la division viol tenia un batidor més llarg; la lyra es diferenciava només d'un altre tipus de  

viola baixa perquè podia tenir un pont més pla, per fer acords més fàcilment que una viola de  

gamba de consort, atès que permetia tocar més notes a la vegada amb l'arc. També es podia afinar 

l'instrument de 51 maneres diferents, per aquest motiu  s'havia de llegir amb tabulatura10.  

10 La mida de l'instrument estava molt associada a les digitacions i per això era un instrument una mica més petit que 
la viola de consort, sobre tot per la comoditat de la mà esquerra.
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3.1. Referències organològiques:

Les referències que tenim sobre la mida de la lyra viol, i algunes qüestions sobre el pont, les trobem 

en un tractat de John Playford, en el llibre “An Introduction to the Skill of Musick”,  capítol“An 

Introduction to the playing bafs-viol, ens descriu:

 

Hi ha tres tipus de violes baixes, i tres maneres de tocar-les. Viola de consort, una de es més  

grans, i les cordes en proporció a elles. Una altre per a divisions, una mica més petita; i la  

tercera, viola baixa per tocar  a l'estil de lyra-way (en tabulatura), més petita que les dues  

anteriors, i amb les cordes en proporció a la mida de l'instrument11.

Respecte a com es llegeix la lyra viol:

11 John Playford, Musicks Recreation, capítol An Introduction to the Skill of Musick. Pàg. 72. (Traducció de l'autora).
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La viola baixa és anomenada Viola de Gamba, o viola de Consort, perquè la música es toca  

seguint  les  regles  del  Gamut,  i  no  a  l'estil  de  la  Lyra-Viol,  que  es  fa  amb  lletres,  o  

Tabulatura.12

Aquesta explicació de Playford pot resultar una mica confosa perquè la  viola de gamba també es 

podia llegir amb tabulatura, com per exemple les peces de Tobias Hume i Robert Tailour, o més tard 

de Mr. Demachy.

3.2. Referències etimològiques: d'on prové el 
nom?

Els orígens de la lyra viol semblen associats  a la ideologia  que ocupava la  mentalitat  anglesa no  

només de músics, si no de poetes, filòsofs, i científics dels voltants del 1600. El principal interès 

dels poetes era en els clàssics, Orfeu amb la seva lira, que encantava no només als animals i a les 

persones, si no també a les plantes, i les pedres. Els músics s'inclinaven a Itàlia i en els acords de la 

lire da gamba. Els filòsofs i matemàtics preferien escrutar les ressonàncies simpàtiques, que la lyra 

viol els hi proporcionava, amb aquestes afinacions cordals i cordes simpàtiques13. 

El terme lyra viol sembla haver-se adoptat a Anglaterra als voltants del principi segle XVI  

com a resultat de la notació, expressada per Ganassi que aquesta manera de tocar la viola  

de gamba era similar a tocar la lira de gamba14. 

Frank Traficante opina que això contradiu el parer d’un altre compositor de l’època, John Playford, 

que afirma al seu “Musicks Recreation on the Viol, Lyra-Way”: 

El Lero o Lyra-Viol s’anomena aixi pel mot llati lyra, que vol dir “harpa”, referint-se a les  

diferents afinacions anomenades harp-way, etc. 

Una altra referència que ens pot ajudar a entendre millor d'on prové el mot  lyra, el trobem en el 

tractat  de   Silvestro  Ganassi   Regola  Rubertina (1492-mitjants  segle  XVI)  on  diu  que  en  els 

12  Així és com John Playford en el seu tractat Musicks Recreation, capítol An Introduction to the Skill of Musick. (pàg. 
63), ens diferencia entre la viola de consort, que es llegeix amb notació normal, y la lyra, que forçosament es llegia  
amb tabulatura. (Traducció de l'autora).

13  Annette Otterstedt, diu en el seu llibre  The Viol, History of an Instrument, que podria ser que la lyra viol hauria 
pogut portar cordes simpàtiques de ressonància, com la viola d'amore. Però podria ser que Annette es referís també a 
la ressonància que aquestes afinacions  aportaven a l'instrument. / (Alguns luthiers d'avui dia han construït lyra viols 
i els hi han posat cordes simpàtiques de ressonància, i l'anomenen lyra viol o  lyra viol d'amore). 

14   Otterstedt, Annette.  The Viol, History of an Instrument. Pàg. 54.
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“intermezze” s'utilitzava un instrument anomenat “lira da gamba” que servia per acompanyar veus. 

Aquest instrument d'arc popular a Itàlia a finals del segle XVI estava descrit amb trastes, que tenia  

de 9 a 14 cordes afinat per quartes i quintes. Molt poca música s'ha trobat per aquest instrument, 

potser només utilitzat per l'acompanyament d'acords: parlem del lirone15.

Una altra  hipòtesi, de Frank Traficante16 és que es va anomenar lyra viol col·loquialment al fet de 

tocar la viola  baixa “a la manera d’un lirone” (“lyra way”),  i  aquest  nom va passar,  de forma 

natural, a referir-se a la afinació original que donaria peu a tantes altres. 

Per tant, la lyra viol, o la manera de tocar una viola de gamba a l'estil d'aquesta,  haurien heretat el 

mot de lirone o lyra way, i els acords que aquest podia fer.

4.Funcionament
4.1. Com funciona la tabulatura

Per explicar millor el repertori de la lyra viol, primer explicaré el funcionament de la tabulatura.

La tabulatura utilitzada per la viola i la lyra viol és la mateixa que el llaüt, el que s'anomena la 

tabulatura francesa. La viola  que es llegeix en tabulatura,  i no seguint les regles del  Gamut,  es 

llegeix amb lletres.17 Hi ha lletres: a, b, c, d, e, f, g, h, i/j/y, k, l, m, n , o, p; 7 d'aquestes, assignades  

als sets trastes de la viola. “a” correspon a la corda oberta, “b” al primer trast, “c” al segon trast...i  

així successivament fins arribar al setè.

També sabem que la música de lyra viol, es copiava molt pels compositors. Trobem les mateixes 

peces  en  els  àlbums  propis  de  compositors,  així  com  també  copiats  en  d'altres  manuscrits: 

Manchester Lyra Viol Book, John Merro  i Manuscrit de Cartwright.  És per això que en alguns 

casos, depèn del copista, trobem “i”, “y” o “j”, per indicar la posició immediata a “h”.

15 Lirone: Instrument de corda fregada harmònic, de 9 a 20 cordes. Podia llegir en totes les claus. S'utilitzava sobretot  
per acompanyar una línia melòdica, com la veu. Al tenir un pont més plà que la viola de gamba, podia tocar més  
cordes a la vegada, i això li permetia sostenir els acords per fer un acompanyament més plè. Es podia substuïr per  
l'orgue a l'hora de fer un continu gràcies a la ressonància.

16 Traficante, Frank. Lyra Viol Tunnings: “All Ways Have Been Tryed to Do It”. Acta Musicològica: 1970. Pàg. 185. 
[19/04/2009] Disponible a: JSTOR.

17 John Playford, Musicks Recreation, capítol An Introduction to the Skill of Musick. Pàg. 72. 
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Imatges del tractat John Playford18:

Detall del llibre de psalms de Robert Tailour. Els dits corresponen a les lletres dels trastes, i a sota a 

la nota que correspon cada número o lletra19:

18 John Playford, Musicks Recreation, capítol An Introduction to the Skill of Musick. Pàgs. 62, 65-66.
19 TAILOUR, Robert.  Llibre de psalms.[en línia][29/05/2013] Disponible a:
<  http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/99/IMSLP83874-PMLP171219- > Pàg. 63.
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Mr. Demachy, compositor francès del segle XVII ens dóna els motius pel qual llegir en tabulatura 

ajuda als més principiants, ja que la tabulatura ens aporta dues coses essencials: l'Intonation & la 

Mefure,  En que les lletres  són per la primera i els valors que es troben a sobre les lletres, ens 

indiquen la segona20. La utilització de la tabulatura per a la lyra viol és obligatòria perquè amb 

tantes afinacions com hi ha,  seria impossible que un s'aprengués totes les digitacions de les 51 

afinacions.

John Playford però, també esmenta que la utilització de la tabulatura pot facilitar als que s'inicien:

...entendre perfectament quina corda (Treble), produirà un gran avenç en el coneixement de  

l'afinació de la viola, per la qual donaré dues regles, una per a tabulatura o lletra, i l'altre  

per la regla del Gamut: d'aquestes, la primera és la manera més fàcil per a un principiant,  

el qual l'oïda no familiaritzada amb les distàncies dels sons en els que les cordes estan  

afinades, pot utilitzar un sol so, viz un unisó...21

També trobem en altres publicacions de Playford on reitera aquesta idea destinant les peces de lyra 

per a  “young Practitioners” o “young learners”22, “joves practicants” o “joves apenents”.

Per afinar l'instrument by letters o per lletres, Playford  ens indica que la primera corda oberta (la 

prima) ha de correspondre a  l'unisó a la segona corda on es posarà el dit al trast “f”, la tercera corda 

amb el trast  “f” ha de correspondre a l'unisó amb la segona, la quarta corda al trast “e” ha de 

correspondre amb la tercera, i així successivament.

Per  tant,  l'afinació comuna de la  viola  baixa serà indicada de  la  següent  manera:  ffeff o bé en 

distàncies: 4a, 4a, 3a M, 4a, 4a. Aquesta manera d'indicar les afinacions (amb lletres) és la que 

utilitzaran tots els compositors per a la música de lyra viol. 

La diferencia de l'escriptura del llaüt i la lyra és que la del llaüt pot tenir notes addicionals que es  

toquen al mateix temps en les cordes més greus, i la lyra no pot fer perquè que es un instrument 

20 Mr. Demachy,  Pieces de Violle. En Musique et en Tablature. Pàg. 3.
21 John Playford, An Introduction to the Skill of Musick. Pàg. 64. (Traducció de l'autora).
22 John Playford, Musicks Recreation on the lyra viol. 
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d’arquet i nomes podria tocar la corda adjacent a la que s’està tocant23. El principal avantatge de les 

afinacions de lyra viol és que pot abastar fins a 3 octaves sense utilitzar canvis de claus. 

La utilització de la tabulatura doncs, tenia dues funcions: per una banda facilitar tocar un instrument 

a algú que no sabés llegir música; i per l'altre, facilitar les digitacions l'hora de tocar els acords. 

4.2. Tècnica 

Una de les característiques de la lyra viol o la viola,  com ja he explicat abans, és la de tocar  música  

polifònica, ja sigui sola o acompanyant la veu. Algunes afinacions comporten que  dues cordes 

consecutives estiguin a distància de tercera, quarta, quarta i fins i tot a l'unisó o a l'octava. Això 

provoca una major ressonància de l'instrument.

Algunes  peces  de  lyra  i  viola  eren ben pròximes a  peces  de llaüt.  Com per  exemple,  cançons 

populars  amb  variacions,  estructurades  de  la  mateixa  manera:  tema  d'una  cançó  (melòdica  o 

polifònica) que es repeteix amb variacions i seguida de divisions melòdiques i contrapuntístiques. 

Però no només ens apropem a l'estil de les composicions de llaüt, també a la seva tècnica. Per 

aconseguir encara més ressonància de l'instrument ens ajudarem de la tècnica dels instruments de la 

corda polsada: deixar mantingudes les posicions de la mà esquerra sempre que es pugui. Demachy24 

explica en el seu tractat com fer-ho i ho compara amb la tècnica dels instruments de corda polsada:

Un ha d'aprendre fer servir els dits que siguin, observant aixi les notes mantingudes, que  

són molt importants per tres raons. La primera consisteix en guardar el so, per guardar  

l'harmonia. La segona per evitar la cacofonia dels sons dolents. (...) La primera es troba  

molt amb els instruments de mànec com el llaüt.25

Thomas Mace, també explica aquesta tècnica en la viola (Vegeu a sota el subratllat a la pàgina 

següent): “...aguanta cada lletra tant com puguis...”26

23 En aquest cas quan la viola es toca amb l'arquet i no polsada a la manera del llaüt.
24 Tot i ser posteriors a les primeres publicacions de lyra viol, Demachy i Mace són els primers que ens escriuen sobre  

la tècnica de l'instrument. 
25 Mr. Demachy,  Pieces de Violle. En Musique et en Tablature. Pàg. 5. (Traducció de l'autora). 
26 Thomas Mace, Musicks Monument, Concerning the Viol and musick in general. Pàg. 254. (Traducció de l'autora).
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I  també ho mostra a la tabulatura amb aquest símbol “/”, per tant alguns valors de les notes poden 

ser més llargs, i que a la tabulatura no veuríem27:

El que sí semblava clar era el desig de superar la limitació evident de la viola de gamba i poder fer 

polifònica,  com  és  el  cas  del  llaüt  i  del  lirone28.  Trobem  la  confirmació  d’aquesta  idea  en 

l’introducció a una altra de les primeres publicacions per lyra viol, el  “First Part of Ayres...” de 

Tobias Hume, que data del 1605: 

A partir d’ara, la viola de gamba podrà oferir fàcilment música tan variada i amb tants  

recursos com el llaüt. 29

Aquesta frase, que tant va molestar a Dowland resulta, a més, profètica.  Aquesta publicació de 

Hume era una col·lecció de música “per a interpretar amb la  leero viole sola, amb cançons per a 

27 Si  féssim  una  transcripció   d'una  partitura  de  lyra  viol  amb  notes  veuríem que  els  valors  d'aquestes  no  són 
exactament els que estan escrits. Ja que podem estar tocant moltes veus a la vegada i amb la tabulatura no es pot 
indicar la durada exacte. 

28 Vegeu pàg. 23
29 Tobias Hume, The first part of Ayres for the Viole de Gambo alone. Pàg. 4. (Traducció de l'autora).
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cantar-les amb la viola i  el llaüt,  o millor amb la viola sola.” Per tant,  podem parlar d’un dels  

primers desafiaments de la lyra viol a la supremacia del llaüt30. 

L'únic inconvenient que hi podria haver doncs, i que em fa pensar que sigui el motiu pel qual no 

trobem  gaires peces per veu acompanyada de lyra viol, és que  l'arc només permet tocar les cordes 

adjacents a l'acord. I això podria dificultar l'execució d'un contrapunt elaborat com el del llaüt. No 

obstant això, un acompanyament de viola o lyra viol aporta l'harmonia i alhora el baix d'arc,  tot en 

un sol instrument. 

Mr. Demachy cita en el seu llibre de peces de 1685 però, entre les quatre maneres de tocar la viola 

de gamba, una d'elles és la següent:

En quan a la segona manera de tocar la viola, consisteix a acompanyar-se un mateix, o a  

cantar una Part mentre que un toca l'altre31 (...)

I considera la viola un instrument harmònic, la classifica entre els instruments d'acompanyament, 

com el clave, el llaüt, la tiorba, la guitarra i la viola de gamba. I que a més poden tocar sols. 

Jo no explico això sinó  per demostrar la necessitat de conservar l'harmonia quan es toca  

sol, ja que és convingut que ella (l'harmonia) és l'ànima de la música32    

4.3. Afinacions 

Entre 1601 i 1615 només s'havien creat cinc afinacions. Va ser més tard, que els compositors van 

començar a crear-ne  de noves.  Sembla ser, segons Frank Traficante33,  que la creació de noves 

afinacions venia en acord a la tonalitat de les peces. Així com també es van començar a agrupar les  

peces segons en la tonalitat que s'havien escrit. Traficante menciona que acabaria sent una qüestió 

d'orgull que els compositors cada vegada creessin amb moltes pretensions “afinacions màgiques” 

que permetien a l'estudiant de viola a aprendre l'instrument sense esforç. En el seu article cita a 

Thomas Mace: 

Es fa  creure  als  simples  estudiants  una cosa  que  no és  a la  natura:  que  l’afinació de  

l’instrument és la causa de l’excel·lència en la música. I aqui trobem un gran engany, ja que  

la música és la mateixa per a tots els instruments, simplement uns tenen un timbre millor  

30 Recordem però que la primera publicació de la lyra com acompanyament de la veu va ser de Robert Jones el 1601.
31 DEMACHY, Mr.  Pieces de Violle. En Musique et en Tablature, differentes les unes des autres, et sur plusieurs  

Tons. [Música Impresa]. Editions Minkoff. Paris, 1685. ISBN 2-8266-0107-5. Pàg. 7. (Traducció de l'autora).
32 “ibid.” núm 31.
33 Frank Traficante va publicar el 1975 un detallat estudi sobre la lyra viol i les afinacions. Lyra Viol Tunnings: “All  

Ways Have Been Tryed to Do It”.



20

que altres. Però l’estudiant no entén això, i pensa que una nova afinació portarà música  

nova al món. 

Sembla  que  alguns  músics  van  reaccionar  contra  la  proliferació  descontrolada  d’afinacions 

restringint les seves publicacions a unes poques (és el cas de Playford i Mace, per exemple) o, en 

alguns casos, inclús denunciant-les. Traficante torna a citar Mace: 

Crec de debò que l’enginy de l’home no inventarà millors afinacions per al llaüt o la viola  

que les que existeixen i es fan servir en l’actualitat. Ja que, sense cap mena de dubte, ja  

s’ha provat tot i el millor ja s’ha trobat. Aixi, que ningú esperi noves afinacions, diferents de  

les que ja tenen, perquè són tontes i inferiors (com diverses de les que he anat veient) i  

moren aviat, seguint als seus autors.34

La veritable diferència entre la viola de gamba i la lyra viol radica en l’afinació. cosa que demostren 

les primeres publicacions de música per a lyra viol: la primera font impresa de música per aquest 

instrument coneguda és de Robert Jones i del 1601. Jones parlava de la viola baixa “per tabulatura a 

l’estil de la lira” “by tableture after the leero fashion” i, tot i que certament la seva música és per 

afinació lyra way35, la manera que té d’expressar-se suggereix que més aviat es refereix a “imitant la  

manera de tocar que caracteritza la lira”. 

També trobarem publicacions de 1671, John Moss per exemple, utilitza quatre afinacions noves que 

no trobem en el llibre de Manchester. A més a més, aquesta publicació està titulada “Lessons on the 

Basse-Viol on the Common Tunning, and many other New Tunnings”, “Peces per la viola baixa en  

l'afinació comuna, i  altres noves afinacions”.  Es podria  haver consolidat la idea que si mai  va 

existir un instrument diferent a la viola de gamba, més petit, finalment s'acabaria podent interpretar 

amb una viola de gamba baixa, potser tipus division viol.

En algunes scordatures podrem tocar en mode major o menor només canviant la posició d'un dit. 

Així doncs anem a explicar com s'anotaven aquestes afinacions a les partitures, tenint en compte 

que les distàncies dels intervals s'escrivien amb lletres d'aquesta manera:

C Segona Major
D Tercerta Menor
E Tercera Major
F Quarta Justa

G Quinta Disminuïda
H Cinquena Justa

N Octava

Per exemple, l'afinació comú de la viola de gamba baixa s'escriuria de la següent manera:

ffeff: 4a 4a 3aM 4a 4a

34 Frank Traficante,  Lyra Viol Tunnings: “All Ways Have Been Tryed to Do It”. Pàg. 193. (Traducció de l'autora).
35 Vegeu a la pàgina 22, els noms de les afinacions donades a la lyra viol
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Detalls d'indicacions d'afinacions en el llibre Lessons d'Alfonso Ferrabosco36:

Sovint, algunes de les afinacions prenien el nom del compositor que les inventava, com podem 

veure en l'anomenada  Alfonsoe Way, i  altres venien donades per l'associació que es feia amb la 

sonoritat d'altres instruments, com ara les Bag-pipes, que vol dir “Sac de gemec” i que conté una 

octava entres les cordes, i aixo ens recorda al bordó que fa la gaita.

L'afinació comú de la viola es podia dir de diferents maneres, com ara Lute way, ja que s'afinava 

igual en distàncies que un llaüt però en to de sol; Viol way, playne way, etc.

Com hem comentat abans, moltes de les afinacions van sorgir a partir de 1615 (doncs fins aleshores 

en trobem només 5), cal remarcar que John Moss utilitzarà les següents afinacions: ffeec i ffefc. 

Afinacions que contenen distàncies de segones, terceres i quartes, aportant noves sonoritats a la lyra 

viol. 

36  FERRABOSCO, Alfonso. Lessons for 1, 2, and 3 viols by Alfonso Ferrabosco. [Música Impresa]. London, 1609.
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4.3.1. Taula d'Afinacions de Lyra Viol37

1. defhf  Harpe Way sharpe, Harp Sharp, Harpe-sette sharpe
2. defhh
3. dehff
4. dehfh
5. dfedf  Common Tuning Flat
6. dfefh
7. ededf
8. edeff
9. edefh
10. edfed
11. edfhf Harpe Way Flat, The Consort Lyra Tuning, Harp Way Flatt, Harpe sette flat
12. efdef Common Tuning Sharp, French-sette
13. efdhf
14. efffe The new tuning to play alone
15. effff
16. efffh
17. effhf
18. efhfh Allfonsoe way, Alfonso waye
19. fdedf
20. fdefh High harp way sharp, High harp sharp
21. feded
22. fedef
23. fedfh High Harp way flat
24. fefde
25. fefhf The Leero fashion, The bandora set, Lyra way or Alfonso his first way
26. ffcdh
27. ffdef
28. ffede
29. ffedf
30. ffeec
31. ffefc
32. ffefd
33. ffeff set as the Lute, Lute way, Plain way, Viol way, playne way
34. ffefh Violl waye
35. fffed
36. ffhfh Alfonso waye, Alfonsoe way
37. fgdff
38. fgdfh
39. fhfcf
40. fhfde
41. fhfed
42. fhfhe
43. fhfhf
44. fhfhh
45. hfhfh Allfonsoe; In fiuftes Allfonsoe
46. fff Horne-pipe; Beggers-bush
47. fhn The bagpipe tuning, Lanca-shire pipes
48. h (-)fh Bag-pipes
49. ffefff
50. dedef
51. edfhh

37 TRAFICANTE, Frank. Lyra Viol Tunnings: “All Ways Have Been Tryed to Do It”. Acta Musicològica: 1970. Pàgs. 
197-204.
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4.3.2. Altres afinacions relacionades:

El lirone o lira da gamba38:

La mida de l'instrument està entre una viola tenor i una baixa. De tessitura semblant al baix de violí  

i al violone; 8 peus. Amb la mateixa digitació es podia fer un acord major o menor només canviant 

la posició d'un dit. El lirone també tenia varies afinacions possibles, les tenim detallades aquí a sota, 

amb els noms de diferents compositors:

El lirone podia tenir fins a dues cordes que funcionaven de bordó, imitant la lira da braccio. Es va 

utilitzar des del segle XVI fins l XVIII.

38 HEADLEY, Erin. Lirone [en línia]. Oxford Music Online [15/05/2013]. Disponible a:
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16750q=lirone&search=quick&pos=1&_start=1#firs

thit

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16750?q=lirone&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16750?q=lirone&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
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4.4. Els Ornaments
Hi havia una gran varietat d'ornaments per a música de lyra viol. El recull més detallat de tots els 
ornaments de lyra els trobem en el Manchester Lyra Viol Book. Per a executar amb la mà esquerra i 
la mà dreta.

1. A beate: ornament que 
comença en la nota 
inferior a la real, on 
també hi recau l'accent

2. A fall: ornament amb 
les dues notes inferiors a 
la real

3. A back fall beate: per 
la nota superior a la real

4. A double back fall: per 
dues notes superiors a la 
real

5. Ornament que 
comença per 3a 
ascendent i baixa per sota 
la real (re): fa mi re mi

6. Trino simple que 
comença per la nota real

7. An elevation: de la nota 
real pujo per graus 
conjunts fins a una 
tercera amunt de la nota 
real

8. A shake:  trino

9. A shake with the bow: 
vibrato d'arc

10. A pawse: calderó 11. A hold for the finger: 
deixar els dits pitjats

12. A thumpe with 
forefinger: Polsar la 
corda amb el primer 
índex de la mà esquerra.

13. A thumpe with middle 
finger: polsar la corda 
amb el dit del mig de la 
mà esquerra

14. A thumpe with ringe 
finger:Polsar la corda 
amb l'anular de la mà 
esquerra

15. So many letters as are 
sound: lligadura d'arc

16. lligadura d'arc amb un 
petit accent a cada nota
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Quan trobem els ornaments de corda polsada de mà esquerra, normalment és perquè l'afinació de la 

lyra és de terceres, quartes, quintes o octaves, o que pertanyen als principals acords de la tonalitat de 

la peça (Tònica i Dominant). També trobem ornaments que es pincen amb la mà dreta. 

Aquí  a  sota  trobem com Thomas Ford explica  com s'ha de polsar  la  nota  amb la  mateixa mà 

esquerra, el punt indica amb quin dit s'ha de fer, l'índex o el segon:

Detall de Thomas Ford en la seva publicació Musicke of Svndrie39

Detall de partitura del Manchester Lyra Viol Book

També molta música de Hume conté els primers exemples dels ornaments “col legno”: tocar amb la 

part de la fusta de l'arc percutint les cordes.

5. Repertori

Hi ha una gran font de música per a lyra viol i molt variada. Juntament amb la division viol, va ser 

un dels instruments preferits pels violistes de bona part de la primera meitat del segle XVII, i en 

trobem  composicions  fins  a  finals  de  segle  a  Anglaterra.  En  van  compondre  peces   Alfonso 

Ferrabosco “el jove”, Thomas Ford, Robert Jones, John Maynard, William Corkine, Tobias Hume, 

Giovanni Coperario, John Playford, Thomas Mace, John Moss, Christopher Simpson, John Jenkins, 

William Lawes, etc. També va estar de moda aquesta manera de tocar la viola a Holanda, França i 

Alemanya, on el  terme “lyra viol”  era desconegut,  però hi  havia similituds en el  repertori  i  la  

manera de tocar40 que permetien la identificació de l'instrument. 

Les peces del Manchester Lyra Viol Book per exemple (recull d'unes 300), podem trobar fins a 22 

afinacions. La resta estan en altres fonts, com ara en el llibre de John Moss, William Corkine, i  

altres fonts.

39 FORD, Thomas. Mvsike of Svindrie Kindes. Pàg. 3
40 Annette Otterstedt, “The Viol”.  Pàg. 137.
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La majoria de peces de lyra son danses. Per lyra sola o amb acompanyament de baix, com ara les de 

Maynard o Simpson; a dues lyres soles com les de Ford, Ferrabosco, Hume, Corkine, a dues amb 

acompanyament de baix com les de Hume; o amb consort de tres lyres, com les de Ferrabosco i 

Coprario. També unes suites de John Jenkins amb combinació d'altres pràctiques com les divisions 

les trobem en les suites de Jenkins per a treble (amb o sense divisions), lyra viol, clave i baix de 

viola amb i sense divisions. Aquestes últimes reflecteixen totes les possibilitats compositives per a 

les violes, en divisions, lyra, i baix acompanyant o en divisions.  

Les danses que trobem en la música de lyra son: pavan, alman, coranto, saraband, galliard. 

Encara que a l'època d'Enric VII fins a Carles I, la música més composta per violes van ser les 

fantasies  per   consort  de  violes  i  la  música  per  a  lyra  viol.  Molts  dels  compositors  com ara 

Ferrabosco, Coprario, Jenkins, Simpson o Lawes, entre d'altres, van escriure tant per  lyra com per 

consort. Potser per això trobem  algunes danses per lyra viol més elaborades que altres, compostes 

pels  violistes  professionals  com  Ferrabosco  II,  que  son  més  contrapuntístiques,  en  imitació  a 

aquestes fantasies, i també són més polifòniques que altres peces més senzilles de lyra viol. 

Les  fantasies  a  tres  lyres  de  Ferrabosco  o  Coprario,  per  la  ressonància  dels  instruments  en 

scordatura i per la forma de les composicions (entrades imitatives, joc contrapuntístic, dissonàncies,  

etc) fa que ens recordin a un consort de  5, o fins i tot 6 violes. 

Tot i considerar les danses com a música de ball, aquestes peces a tres lyres no estan pensades per a 

ballar. I com diu Annette Otterstedt, “la música de Ferrabosco no està feta per les masses”41.

Publicacions de lyra viol i viola de gamba amb acords

- Segle XVII: The Manchester Lyra Viol Book 

- Segle XVII: Manuscrit Cartwright – British Library. Música de lyra viol sola de  de John 

Jenkins, William Lawes, J. Lillie, J. Grome, Mace, Waddam, John Easto, Coleman, William 

Young, etc. Inclou tres divisions per a viola de gamba. 

- 1603: The Schoole of Musicke. Thomas Robinson42

- 1605: The first part of Ayres for the Viole de Gambo alone, Tobias Hume

- 1607: Captaine Hume's Poeticall Musicke. Tobias Hume

- 1607: Mvsike of Svindrie Kindes.  Thomas Ford

- 1609: Lessons for 1, 2, and 3 viols. Alfonso Ferrabosco. 

- 1610: Ayres to sing and play to the lute and basse violl. With pavins, galliards, almaines,  

and corantos for  the lyra violl. William Corkine.

- 1611:  Seven  pavins  for  lyra  viol  and  bass  from “the  12  wonders  of  the  world”.  John 

Maynard

41 Annette Otterstedt, The Viol.  Pàg. 47
42 Tesi doctoral. STOLTZFUS, Ila Hartzler. The Lyra Viol in consort with other instruments. 
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- 1612: The second Booke of ayres, some to sing and play to the bafe-violl alone. William 

Corkine

- 1651: A Musicall Banquet. John Playford

- 1652: Musicks Recreation: On The Lyra Viol. John Playford

- 1661: Musicks Recreation: On The Lyra Viol, Lyra-way. John Playford

- 1669: Musicks Recreation: On The Lyra Viol, Lyra-way. John Playford

- 1671: Lessons for the Basse-viol on the Common-tuning, and many other New-tunnings. 

John Moss

- 1673: John Merro Collection

- 1676: Musick's Monument. Thomas Mace

- 1678: A compendium of Practical Musick in Five Parts. Christopher Simpson

- 1682: Musicks Recreation: On The Lyra Viol, Lyra-way. John Playford

Aquestes  peces  estan  recopilades  als  llibres  per  afinacions,  o  tunnings,  i  al  mateix  temps  per 

tonalitats. 

Publicacions de lyra viol o viola de gamba com a instrument d'acompanyament

- 1601: The first part and the second booke of songs and ayres, set out to the lute, the bafe  

Violl the playne way, or the Bafe by tablature after the leero fashion.  Robert Iones

- 1605: The first part of Ayres for the Viole de Gambo alone, Tobias Hume

- 1615: Psalms, Robert Tailour

5.1. Peces amb acompanyament de lyra viol o viola 
de gamba

Fins ara, a tot arreu on he cercat informació d'aquesta pràctica només trobava dues publicacions on 

la  viola  de  gamba  o  lyra  eren  instruments  d'acompanyament.  Com ja  he  comentat  abans,  les 

publicacions  de Hume (1605) i Jones (1601). I no ha estat fins a l'últim moment que he trobat uns 

psalms publicats el 1615 de'n Robert Tailour43. Aquests, són per a cinc veus amb acompanyament de 

viola de gamba (amb acords), o per ser tocats amb una veu cantada amb acompanyament de 4 violes 

(consort) i l'acompanyament del llaüt. Aquesta forma ens recorda clarament a les peces de consort 

de Dowland  a 5 violes, les Lachrimae, on el llaüt toca totes les veus  en acompanyament. 

43 Vegeu partitura a l'annex
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Els psalms de Tailour estan dedicats al rei David. La curiositat d'aquesta publicació és el tracte que 

fa de la viola, ja que està sota de la primera veu. A diferència de les de Jones, que posa el llaüt a sota 

la veu, i a part, per si es vol fer amb la lyra viol, la tabulatura al costat. Tal i com està la partitura  

amb la veu, a sota la tabulatura de viola, la resta de veus separades, el llaüt a part, demostra que tant 

la viola com el llaüt eren aptes per a l'acompanyament. Algunes de les peces de Tailour també estan 

en scordatura.

Hi ha una gran varietat d'acompanyaments, alguns són molt homofònics, d'altres semblem més una 

segona veu que un acompanyament; però en general s'assemblem molt als de Tobias Hume.

Les peces de Robert Jones són molt elaborades per la lyra. Hi ha moltes scordatures diferents, i es 

requereix un gran domini de l'instrument: hi han molts salts de corda ràpids,  digitats, contratemps, 

etc., les de Hume per contra, són més rítmiques i verticals. Els acords cauen en els accents de la veu 

i es mouen a la vegada pràcticament amb  el mateix ritme, és per això que són més senzilles. 

Aqui sota un exemple d'una peça de Tobias Hume:

Tobbacco tobbacco

El que no sabem és si els violistes professionals van continuar  acompanyant cançons en la intimitat 

o  per a l'ús domèstic, o realment va ser una pràctica que no va causar massa furor. Al 1609 Jones 

torna a publicar un llibre  de cançons titulat “A Musicall Dreame”, del 1609 on ja no utilitza la lyra 

per l'acompanyament, sinó el llaüt.
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5.2. Peces polifòniques arranjades

Sabem que Alfonso Ferrabosco II va arranjar les seves pròpies peces de consort a lyra viol. A solo o 

a trio de lyres. Aquestes peces es troben en la publicació  lessons del 1609. En algunes fonts com la 

d'Annette en el seu llibre de la viola ens diu que Ferrabosco II va ser l'inventor de la lyra. És evident  

que no va ser així, per les publicacions que tenim anteriors, com la de Jones, Hume i Ford. El que sí  

que innova Ferrabosco és en la pràctica d'arranjar les seves  pròpies peces44. 

L'almain va ser una dansa popular a Anglaterra a principis del segle XVII. Es troben a les fantasies-

suites de Lawes, Jenkins i Coprario, a les peces de consort, i a les peces de lyra45. 

A continuació explicaré quin ús fa de les veus Ferrabosco II per l'arranjament a lyra viol.

L'Amain està escrita per la següent afinació en scordatura: fhfhf o re la re la RE, LA, i el to és Re. 

Imagino que per la tonalitat era  l'afinació més adequada per a poder fer el màxim de veus possibles.  

En la partitura d'aquí a sota, podem comparar directament la peça original per consort amb la de 

lyra. Les veus que estan amb el requadre de colors indiquen que el compositor les ha utilitzat en 

l'arranjament per a lyra sola, i alhora podem veure millor quina utilització fa de cadascuna de les 

veus i com les condueix. Pel que podem observar, en l'arranjament, Ferrabosco ha utilitzat en tot 

moment les veus perifèriques i la segona veu, que és la que acompanya més a la primera, perquè 

estan molt juntes. Aquest estil de dues veus agudes i baix ens recorden a les fantasies-suites que es 

composaven a la mateixa època per a dos violins i baix, o violí / treble, viola de gamba i baix, com 

les de Coprario o Jenkins. 

Aquesta  almain és molt vertical i a l'arranjament es veu clarament com el compositor la remarca 

omplint molt els acords als temps forts. 

Aquesta part recomano que es segueixi amb la partitura i  l'àudio corresponent, per a notar aquestes 

semblances i diferències entre una peça i l'altre. Primer de tot escoltar l'arranjament de Ferrabosco, i 

tot seguit la peça de consort, fixant-se en les veus del consort i de la lyra viol. 

44 Annette Ottertedt pagina 45, The Viol. First Legend of the Saints. Alfonso Ferrabosco (c. 1575-1628)
45 Tesi Doctoral. STOLTZFUS, Ila Hartzler. The Lyra Viol in consort with other instruments. 
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6. Arranjaments

En aquest apartat trobareu tres arranjaments que he fet:

• Arranjament d'una peça polifònica (Alman) d'Alfonso Ferrabosco II a un sol instrument

•  Arranjament  d'un acompanyament de quatre veus instrumentals (Pavan) d'Alfonso 

Ferrabosco II a un sol  instrument

•  Composició d'un baix harmònic d'un baix escrit d'una cançó de William Corkine

6.1. Arranjament  d'una  Almain  de  Ferrabosco 
de 5 veus a lyra viol46

He procurat imitar el tracte de que Ferrabosco havia fet de l'anterior almain. Un dels problemes de 

l'arranjament ha estat l'arquet, que no permet (tot i buscar una afinació adequada), tocar totes les 

veus.  Les  veus  del  mig  (2a,  3a  i  4a)  són  les  veus  que  aporten  sobretot  les  dissonàncies,  els 

contratemps, les síncopes, etc. I al passar d'aquesta horitzontalitat a 5 veus a la verticalitat d'un de 

sol, es perden alguns matisos.

No menys  important ha estat el fet trobar les notes adequades per a la transcripció ja que  la viola  

s'ha afinat amb scordatura. Per arranjar he agafat la viola i un paper pautat de tabulatura, i després 

he escrit el que anava tocant.

6.1.1. Passos seguits

Alman Ferrabosco II. Afinació: fefhf47

Per a transcriure la peça he triat aquesta afinació per reduir còmodament les 5 veus a viola sola. Les 

cordes a l'aire de la viola corresponen a la tonalitat de la peça: fa.

En algun passatge  he omès algunes notes pel motiu següent: les tres sextes paral·leles del primer 

compàs  de  la  primera  i  tercera  veu,  ja  que  no  produeixen  el  mateix  efecte  sonor  quan  són 

consecutives en un sol instrument, que amb dos instruments diferents a distància d'octava48:

46 Es recomana que se segueixi aquesta secció amb la partitura original i l'arranjament. A la pàgina 37 trobareu la 
partitura amb les marques de les veus amb colors, o bé  la partitura sencera l'annex.

47 Aquesta afinació s'anomena first tuning: 4a 3a 4a 5a 4a
48 Christopher Simpson parla sobre les terceres i les sextes en el Compedium. Pàg. 102.  
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En el compàs número dos, he buscat aquesta disposició d'acords, per aconseguir l'efecte de màxima 

ressonància de l'instrument. D'aquesta manera el soprà canta amb el baix que acompanya.

En el quart compàs he octavat el baix en el tercer temps, on el soprà tenia una pausa de negre, ja 

que a més les veus estaven més juntes i les figures eren més simples. Això permet la movilització 

rítmica, a més a més de la ressonància, a més a més de ser corda oberta.

Ferrabosco en la seva peça de lyra viol  octava el baix, com en el primer i segon compàs, aportant  

una pulsació de blanca ja des del primer compàs:



35

Aquesta  almain  té  una  pulsació interna  a  la  blanca,  no obstant  això,  necessita  de  la  negra  per 

avançar,  ja  que és  la  que ens  dóna el  tactus.  Sobretot  l'últim temps del  compàs.  M'ha semblat 

interessant el fet de trobar en tot moment la continuïtat rítmica en la peça i poder-la conservar en la 

transcripció: les anacruses  de corxera en els primer i tercer temps de cada compàs que són presents 

en totes les veus. Així com les negres del quart temps que que tenen la funció d'anacrusa: joc pròpi 

de l'estil del contrapunt més florit.

Les  corxeres  les  podem  trobar  en  els  compassos  1,  5,  8-10.  I  entre  els  compassos  8  a  l'11, 

pràcticament està format per corxeres, utilitzant totes les veus que tenen la figura de corxera - negre 

i s'alternen entre les veus. 

C. 8-10:

I les negres als compossos 2-4, 6, 8, 10-12.

C. 2-4:
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Acaba la primera part amb el moviment que portavem de corxera de la segona veu, i la conducció 

harmònica del baix (V-I), i la primera veu (I-VII-I).

La segona part mostra un contrapunt més dens, i les veus estan més properes. Hi ha síncopes contra 

blanques,  blanques contra negres,  tensions i  distensions etc.  Les veus es mouen amb notes del 

mateix acord, que ens recorda a un estil brisé49. Compassos 1 – 3 de la segona part en totes les veus:

Per tant,  la transcripció aglutina les veus de manera que hi ha una negre en cada temps, per a 

intentar mostrar les síncopes, els salts i les dissonàncies que es resolen. Així com també he optat per 

octavar el baix entre els compassos 1- 5 per la proximitat de la tessitura de les veus atès que hem 

permet  una major ressonància de l'instrument:

49 S'anomena a l'estil brisé una manera d'arpegiar un acord, sobretot en música francesa per a llaüt del segle XVII. Es  
feia servir sobretot per als instruments de corda polsada com el llaüt però també amb el clave o la viola. Ledbetter,  
David, Style Brisé, New Grove Music Online.
En una altra definició trobada al new grove, ho defineix per els instruments de corda: tocar curt i moviments separats 

amb l'arc.
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La tercera part és molt vertical i les veus van més juntes rítmicament. Aquest fer m'ha permès fer 

acords més plens, posant el màxim de veus possibles; així com conservar la negra amb punt corxera 

dels compassos 1 i 3 amb acords plens, que caracteritzen aquesta dansa:

Els compassos 29 i 30, 33 - 38 són més emfàtics en la part del baix, que es el que dona pas a les 

dues corxeres que actuen anacrusicament en casi totes les veus:
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I acabaria la tercera part amb aquest moviment continu de corxeres de la segona50:

A continuació l'arranjament a lyra viol sencer amb cadascuna de les veus utilitzades marcades amb 

colors. He pogut utilitzar en tot moment la primera, bona part de la segona, poc de la quarta i tot el 

baix. 

50 Ferrabosco II també utilitza la pràctica de les disminucions, com en els dos últims compassos de la primera part.  
Quan en realitat les altres veus no les tenen.  
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6.2.  Arranjament  d'un  acompanyament  de 
quatre violes d'una pavana de Ferrabosco II a 
viola sola

Aquesta peça de Ferrabosco II està composta a 5 veus, amb una primera veu per a ser cantada amb 

acompanyament de 4 violes: alto viol, dos tenor-viol, i una baixa de consort. 

L'arranjament d'aquest acompanyament, a diferència de l'anterior, està fet amb l'afinació comú de la 

viola de gamba.  Aquest pretén imitar la sonoritat del conjunt de quatre violes a una sola.

La pavan, probablement d'origen italià, era una dansa cortesana durant els segle XVI i XVII. Molt 

utilitzada per les composicions a solo com les de llaüt, clave, lyra viol, viola, i en consort 51. 

Al ser una pavana, té un tactus molt marcat a la blanca, que és el que aporta la majestuositat, i és la  

primera veu que marca el tempo al tenir el mateix ritme durant tota la peça.

6.2.1. Passos seguits

La característica d'aquesta peça és que la la veu es mou en petites seccions de quatre notes, tal i com  

expressa el títol “four note pavan”, “pavana sobre quatre notes”.

51 Tesi Doctoral. STOLTZFUS, Ila Hartzler. The Lyra Viol in consort with other instruments.
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Per tant, tot el contrapunt de la peça el fan les quatre violes. Així doncs en la transcripció és la veu 

que porta el tactus, i les altres veus que fa la viola imitaran el contrapunt imitatiu. Les veus es 

mouen amb un contrapunt florit,  utilitzant tot tipus de ritmes i figures imitatives. Com per exemple 

trobem en la primera part de la peça. A la transcripció mantinc aquesta continuïtat. Ho podem veure 

en la figura:

Compassos 1-9:
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En l'arranjament he respectat el baix en la tessitura real, i la segona veu (alto viol), està a una octava 

més baixa, apropant-les totes elles  a distància de dues octaves. 

Tant en la primera com en la segona part, al trobar compassos on el baix estava quiet, he optat per a 

seguir el moviment de la veu que feia enllaçar una veu amb l'altre.

Compàs 12:

En l'última part, el baix és més actiu rítmicament i melòdicament, això fa més senzill omplir-lo amb 

l'harmonia  i  el  contrapunt  de  la  resta  de  veus,  encara  que  en  molts  compassos  no  ha  calgut 

modificar-lo massa. Compassos 18-20:

A continuació, la partitura original a cinc veus, amb l'acompanyament arranjat per viola a sota. Els 

requadres de colors indiquen totes les notes i veus que he utilitzat per a l'arranjament.
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En aquests compassos ( 21-23), el baix ha restat com a l'original, a diferència que el compàs 22 l'he 

octavat cap a dalt, així la segona veu i el baix han quedat més juntes. 

6.3. Composició d'un baix harmònic sobre un 
baix d'una cançó de Corkine

   6.3.1. Passos seguits

L'acompanyament  d'aquesta  peça és  molt  vertical.  He intentat  mantenir  en  tot  moment  el  baix 

quedés a la tessitura real i afegint-hi l'harmonia. No hi ha contrapunt. Aquest acompanyament seria 

de l'estil  de Hume, i amb l'afinació comú de la viola de gamba. 

On diu bass viol, escric el baix original que hi ha a la peça, per poder comparar millor l'arranjament 

amb l'original de Corkine. 
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I en algun moment m'he permès desplegar l'acord per intentar no ser massa repetitiu amb aquesta 

verticalitat (Compàs 16, do – sol), o octavar cap abaix  per la ressonància (Compàs 13), i octavar 

cap a dalt, per fer del baix una veu brillant ja que la veu també està més aguda (Compàs 16).
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7. Conclusions

Ara que sabem que no hi havia diferències estructurals entre la viola de gamba i la lyra viol, podem 

afirmar que el fet de tocar lyra viol era més un estil, una manera de tocar la viola amb acords,  que 

no pas un instrument diferent en sí.

Com ja he dit a la introducció, va  ser un instrument que comportava canvis d'afinacions constants,  

incloent canvis de cordes en alguns casos, i la utilització de l'arc...; penso que per als compositors la 

lyra no era un instrument del tot adequat per seguir acompanyant cançons com feia el llaüt, ja que 

limitava, a diferència del llaüt, l'acompanyament d'una sola afinació en una trobada musical. I si en 

aquestes trobades musicals les peces anaven canviant de tonalitat,  la lyra viol estava sotmesa a 

canvis d'afinacions, i això era inviable en el transcurs de la interpretació de diferents peces. Per això 

els compositors van seguir component enginyoses peces solistes agrupades en suites en la mateixa 

tonalitat però a partir d'aquest moment no trobem més acompanyaments per a lyra viol i veu. Encara  

que en la meva opinió, i com intento mostrar en aquest treball, la viola, ja sigui amb l'afinació 

comuna de la viola o amb scordatura, és un instrument apte i còmode per acompanyar la veu. 

Aconseguir fer tots aquests arranjaments no ha estat fàcil. He fet moltes proves prèvies, com ara 

l'almain, vaig decidir fer servir una scordatura fdefh amb una viola tenor, on em coincidia el fa de la 

primera veu del consort en la corda prima oberta, a més, tenia totes les cordes també en Fa, tal i  

com s'hagués afinat la viola tenor hauria estat: Fa Do La Fa DO FA.  Però finalment vaig decidir 

utilitzar fefhf en una viola baixa perquè tenia més so pel fet d'utilitzar la viola baixa; a més, tenia el  

baix a la tessitura real. Les notes serien: Re La Fa Do FA DO.

Com a intèrpret,  aquesta  manera d'acompanyar  la  veu m'ha fet  conèixer  de molt  més aprop el 

funcionament d'un baix melòdic, que s'acompanya d'una harmonia. Aprendre a conduir les veus 

d'una manera o d'una altra, en funció d'aquesta i de l'instrument del que disposava, en el meu cas la 

viola. 

Per l'arranjament de l'almain a 5 veus he tingut més problemes per la dificultat afegida d'utilitzar  

scordatura. Per una banda, facilitava poder utilitzar més notes que estaven en la peça a 5 veus, per 

l'altre, m'ha costat més trobar les posicions dels acords, però mica en mica, m'he anat familiaritzant 

amb aquesta afinació.

També m'he mirat des d'un altre punt de vista les peces de consort, com en la Four Note Pavan. Al 

tenir una veu cantant, les quatre veus que resten i juguen amb les harmonies i el contrapunt m'han 

fet veure la continuïtat de les veus, però també en la verticalitat d'aquestes. 
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El títol d'aquest treball doncs, l'atribueixo a aquesta pràctica “domèstica” d'arranjar peces a casa, 

quan hom no disposava d'un consort de violes, i és aquesta sola persona que interpreta totes les veus 

escrites. 

Crec que seria obligatori, si més no recomanable, que els instrumentistes de viola dediquessin una 

mica de temps a aquesta pràctica a sobre l'instrument;  igual d'important  és que un llaütista,  un 

clavecinista o un arpista aprenguin a fer baix continu. Perquè acompanyar és escoltar i conduir. I si 

hom descobreix que pot fer més que un baix melòdic, i afegir harmonia, contrapunt, i a més un baix 

d'arc, s'adonarà, que fins ara, el paper en les peces vocals, estava limitat i desaprofitat. El fet de 

poder tocar una peça polifònica també m'ha obert un món de possibilitats utilitzant l'scordatura: la  

sonoritat de la viola, les afinacions, etc. En fi, l'autonomia que tot això comporta. 

Aquest treball ha servit com al·licient per motivar-me més en aquesta pràctica  a sobre  l'instrument, 

i donarà pas a seguir fent arranjaments, i a conèixer més la música per a viola. I potser, fins i tot, a 

la inversa, i no menys interessant: arranjar peces de lyra viol a dues, tres o més veus polifòniques.
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8. Enregistraments que s'inclouen al treball:

Per mostrar les semblances i les diferències en la sonoritat de les peces en consort i en viola,  he 

volgut adjuntar les gravacions pertinents en una i l'altre manera . 

Àudio 1:  Almain d'Alfonso Ferrabosco “el jove” (Re M) per a lyra viol sola.

                   Gravació de Jordi Savall

Àudio 2: Almain d'Alfonso Ferrabosco “el jove” (Re M) per a consort de violes.

Anna Casademunt – viola soprà,  Maria Elena Medina – viola soprà, Sergi Casademunt 

– viola tenor, Paulina Cerna - viola baixa, Oriol Casadevall – violone, Stanislas Germain 

– arxillaüt.
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