
RESUM DE LA TESI

La tesi doctoral INCIPIT: La recerca d'un nou llenguatge multidisciplinari en el punt de trobada 

entre l'antiguitat i contemporaneïtat tracta sobre la influència de la metodologia de la pràctica 

d'interpretació històricament informada en la creació d'una posada en escena de Teatre Musical 

Contemporani. El marc i la base creativa per la seua combinació és la Divina Comèdia de Dante 

Alighieri (1265-1321). El teatre musical no se centra només en la música com un dels elements 

escènics; el pensament musical estructura tot el procés teatral. És un gènere-entre-gèneres on 

interactuen diverses disciplines artístiques. La interpretació històricament informada és una manera 

d'abordar la música que caracteritzen els intèrprets especialitzats en la Música Antiga. Inclou 

l'estudi de documents i objectes històrics per tal d'arribar a una comprensió més profunda de la 

música antiga i una pràctica interpretativa que es basa en aquest endement. En aquesta tesi, s'ha 

relacionat la interpretació històricament informada amb el teatre musical contemporani a través 

d'una posada en escena de la Comèdia de Dante basada principalment en les seues referències 

sonores, tant musicals com no musicals. A més es van prendre en compte les referències de 

moviment, gest, color i llum per a la posada en escena però sempre en relació amb les referències 

sonores. D'aquesta manera, la posada en escena s'ha convertit en un viatge sonor a través del Més 

Enllà de Dante com ell mateix podria haver-ho imaginat, però també sent un viatge visualment i 

dramàticament de caràcter contemporani.

Aquesta investigació s'ha realitzat a través de la pràctica artística: la creació i interpretació d'una 

obra de teatre musical contemporani anomenada Incipit. Es basa en un coneixement profund de la 

Comèdia i, a través de la metodologia de la pràctica interpretativa històricament informada, s'ha fet 

principalment ús de fonts musicals del segle XIV. Un arxiu d'àudio va ser creat com a element sonor

per a Incipit, compost de sons prèviament existents i de la gravació de cants i textos. L'actuació va 

ser gravada en format de vídeo. La pregunta d'investigació va ser:

Com contribueixen els mètodes de treball presos de la pràctica interpretativa històricament 

informada a la creació d'una actuació de teatre musical contemporani en una posada en escena de la 

Divina Comèdia?

Per a aquesta investigació basada en la pràctica, no només va ser necessari el coneixement històric-

musical, sinó també el coneixement literari de la Comèdia de Dante i els seus significats subjacents.

Per tant el coneixement teòric ha constituït una base important per a la pràctica. No obstant això, la 

pràctica en si també proporciona informació per a la teoria. Pel que fa a la composició de “polifonia

senzilla” a tres veus, d'acord amb les regles per a la improvisació polifònica de principis del segle 



XIV, ha sigut essencial recórrer a un gran coneixement teòric, però la seua pràctica interpretativa va 

donar lloc a idees historicomusicals de la seua interpretació i les seues normes sobre qüestions 

d'intervals i ritmes musicals. La pràctica proporciona, des d'un punt de vista sonor, una nova 

perspectiva de la narrativa de Dante. Finalment, la interpretació junta dues disciplines que no han 

estat combinades freqüentment: la Música Antiga i el Teatre Musical Contemporani, proporcionant-

nos nous coneixements teòrics dels processos creatius i els llenguatges musical-teatrals.

La tesi es divideix en set capítols. Els tres primers són capítols teòrics sobre les àrees d'investigació.

El capítol 4 és també un capítol teòric però analitza sobretot les referències musicals en la Comèdia,

essencials per a la part sonora de Incipit. Els tres capítols restants es centren en el procés creatiu. El 

capítol 1 tracta sobre Música Antiga i la pràctica interpretativa històricament informada. 

Primerament explica el desenvolupament del Moviment de Música Antiga i el seu viatge del 

concepte de la “autenticitat” a la de la “interpretació històricament informada”. A continuació es 

descriu un desenvolupament similar però intrínsecament diferent en l'Església que és important per 

a poder comprendre la diferència entre cants medievals tardans i els del segle XX. El capítol 

continua amb els assumptes musicals històrics per als sons en la Commedia, com ara les pràctiques 

interpretatives profanes i eclesiàstiques, la teoria de l'harmonia de les esferes, el sistema de 

temperament pitagòric i les seues conseqüències, les maneres eclesiàstics, la veu i els instruments a 

l'Edat Mitjana, la notació musical i la seua relació amb la pràctica interpretativa medieval.

El capítol 2 se centra en la Comèdia, el títol que va posar Dante a la seua obra, des de la perspectiva

dels estudis literaris. En primer lloc s'analitza el context en què va ser creat. A continuació s'ofereix 

una visió general de l'estructura del Més Enllà de Dante segons el seu recorregut cronològic. 

Posteriorment s'analitzen les interpretacions de la seua narrativa que han sigut la font d'inspiració 

per a Incipit i, finalment, una part està dedicada a la Metafísica de Dante.

El capítol 3 enfoca al Teatre Musical Contemporani. El capítol tracta sobre els predecessors d'aquest

gènere i les seues diferents formes al llarg del segle XX. Atès que aquest tipus de teatre musical és 

un gènere-entre-gèneres, el Teatre Musical Contemporani abasta un camp extens d'iniciatives 

artístiques diferenciades i està obert a la combinació de diverses disciplines, sempre des d'un punt 

de vista musical. Les seues fronteres no sempre són clarament discernibles i es superposen amb 

altres camps multidisciplinaris com el teatre de dansa o la performance.

El capítol 4 descriu les referències musicals a la Comèdia. Es tracta d'un estudi crític dels seus 

significats literals i simbòlics dins de la narrativa de Dante. Tot i que l'Infern és el regne de l'Anti-



Música i aparentment només conté sorolls, hi ha no obstant diverses referències paròdiques a la 

música. El Purgatori, on la música és un mitjà de purificació, és el càntic més específic en la 

descripció de cants reals i la forma en què les ànimes les canten. Al Paradís regna la música 

sobrehumana, per tant conté nombroses referències musicals però molt poques són específiques 

indicant un cant litúrgic ja que estan per sobre de la música humana.

Els capítols 5 i 6 mostren diferents aspectes del procés creatiu. El capítol 5 tracta sobre les fonts 

musicals històriques i les seues transcripcions, mentre que el capítol 6 se centra en el procés creatiu 

de la composició, la gravació de la banda sonora i els assajos. El capítol 5 també argumenta 

l'elecció dels cants del Paradís per a l'obra de teatre musical Incipit i la composició de veus 

addicionals d'acord amb les regles al voltant de 1300. El capítol 6 primerament se centra en els 

conceptes fonamentals d'Incipit i les seues referències del món artístic. Després descriu el procés de

creació en dues etapes: la primera part sobre composició, assajos i enregistrament de la banda 

sonora, i la segona part sobre els assajos al teatre.

El capítol 7 és una visió general de la posada en escena de Incipit. Es tracta d'una descripció tècnica

de l'actuació des del principi fins al final però a més ofereix una explicació del significat o origen de

cada element teatral.


