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HISTÒRIA DEL SOLDAT  

Interpretació de la part de percussió 

 

Per Manel Ramada 

Introducció 
Aquesta obra mestra de la música de cambra per a percussió va ser escrita per Igor 
Stravinski en 1918 en Morges, Suïssa. L’estrena va ser el 28 de setembre de 1918 a Lausana, 
i el conjunt va estar dirigit per Ernest Ansermet. El percussionista va ser Max Jacobi, que 
era timbaler de l’Orquestra de Zurich. 

El nom de la peça s’escriu correctament com Histoire du 
Soldat i no L’Histoire du Soldat, que va ser utilitzat 
incorrectament per moltes persones (inclòs jo mateix) 
durant anys.1 En les meues classes de multipercussió de 
primer curs de grau superior m’agrada començar amb 
aquesta obra, ja que va ser la primera que es va escriure 
per a un set de multipercussió, encara que no a «solo», sinó 
dins d’un grup de cambra. En el grau professional de 
percussió molts alumnes toquen l’obra de Charles 
Delancey The love of l’histoire, escrita en 1973, que és una 
peça inspirada en l’obra de Stravinski, però que moltes 
vegades aquesta no la coneixen o no l’han estudiada. Per 
això crec que és molt important conèixer a fons aquesta 
obra mestra. Stravinski va reconèixer obertament la 
importància de la música popular estatunidenca durant el 
procés de composició, on va incorporar elements del jazz 
com el ragtime (que va començar a absorbir de les 

partitures que Ansermet li va donar), la música popular espanyola (pasdoble de la Marxa 
Reial) i les formes de ball com el tango i el vals.  

La meua elecció d’instruments va estar influenciada pel descobriment del jazz estatunidenc. El 
conjunt musical s’assembla a la banda de jazz en què cada categoria instrumental està representada. 
Els instruments en si són legítims del jazz, excepte el fagot, que és el meu substitut del saxòfon.2 

Stravinski va escriure que durant el procés de composició va comprar diversos 
instruments de percussió en una botiga de Lausana i va aprendre a tocar-los per provar els 
diferents ritmes, la qual cosa indica que va escriure ell mateix la col·locació dels 
instruments i molts altres detalls, com les baquetes, baquetacions i diferents àrees.3 

 
1 Segons Robert Kraft a la partitura de percussió de W. Kraft de 1965. 
2 Watkins, Glenn , 1994. Pyramids at the Louvre: Music, Culture, and Collage from Stravinsky to the Postmodernists. 
Londres: The Belknap Press of Harvard University Press. 
3 Stravinsky, Igor & Robert Craft, 1962. Expositions and Developments. Garden City, NY: Doubleday. 
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La primera vegada que vaig tocar aquesta obra, fa 
ja uns quants anys, vaig escoltar diverses versions i 
vaig trobar que de les unes a les altres hi havia 
errors en usar uns o altres instruments. Llavors 
vaig buscar les diverses edicions i em vaig adonar 
de les diferents notacions i col·locacions dels 
instruments. Això era la causa dels errors, que 
Kraft explica molt bé en la seua edició. D’altra 
banda, Antonio Pierna 4  fa un treball exhaustiu 
sobre les edicions, instruments, etc., però no parla 
d’aquests errors d’interpretació de molts 
enregistraments a causa de les notacions, 
col·locacions i edicions. 

Llista d’instruments 

Stravinski demana per a la peça els següents 
instruments: un bombo col·locat en posició 
horitzontal, un tambor militar (amb bordons i 
sense), una caixa greu sense bordons i una caixa xicoteta sense bordons, una pandereta 
(amb suport), un triangle (amb suport), un plat suspès i, opcional, un xarles.5 La meua 
recomanació seria els instruments que demana Stravinski més un xarles (tocat amb el 
pedal obert, és a dir, deixant-lo sonar) per a les parts de bombo i plats, perquè encara que 
el compositor va escriure plat suspès, ja que encara no s’havia inventat el xarles, la idea era 
imitar el bombo i plats d’una marching band, pel que el xarles imita més el so dels plats de 
xoc. Segons Kraft, quan Stravinski ho va veure i ho va escoltar, li va agradar la sonoritat. 
El que no usaria mai seria tomtoms en comptes de caixes, doncs segons W. Kraft, a 
Stravinski no li agradaven els toms, i sempre va preferir el timbre de les caixes, que és el 
que va escriure.  

Parlant amb el percussionista Gustavo Gimeno, ell usa un xarles de plats vells, un plat 
suspès antic, triangle antic, caixes, tambor i bombo amb parxes de pell, una pandereta 
vella amb parxe i una fila de sonalles. 

 

Comparació d’edicions de la particel·la de percussió 

La primera edició publicada és de J. & W. Chester, del 1924. Aquesta edició conté alguns 
errors i incongruències respecte a la part de percussió, que es detallen en l’article de 
Morris Lang.6  En aquesta edició, Stravinski suggereix una col·locació una miqueta rara 
(en forma de diamant), i en la notació que usa no es correspon l’altura amb el so del 

 
 

4 Pierna Garcia, Antonio, 2013. Igor Stravinsky. La percusión: la Consagración de la primavera e Historia de un 

soldado, Salamanca. Trabajo de fin de estudios del C.S.M. de Castilla y León. 
5 Segons W. Kraft. 
6 Lang, Morris. 1975. A Journey to the source on L’Histoire du soldat. En Percussionist 12 nº 2 Winter, USA. 

Pàg. 50-54. 
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tambor real, ja que la nota escrita més aguda correspon al tambor militar, que és el mes 
greu. Això pot portar a confusió si no es col·loquen els instruments adequadament, si 
s’usa aquest material. 

I això és el que crec que ha succeït en alguns enregistraments, que han usat una edició amb 
una notació, i el set ha estat col·locat a l’inrevés, amb la qual cosa no es correspon la 
notació amb el tambor que és.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha diverses edicions de la part de percussió, a banda de l’original de Stravinski, com la 
de Kraft, Goldenberg o Epstein, però totes plantegen problemes de lectura, notació o 
col·lació dels instruments.  

El meu suggeriment seria usar l’edició de Blades, perquè és la més clara de llegir i la que 
presenta millor relació entre col·locació i notació (no fer molt de cas del seu suggeriment 
de baquetes), però hi ha alguns xicotets errors d’edició a tindre en compte. En la Marxa del 
soldat, al 4t compàs del 8, la primera nota de la pandereta és al pegar del primer temps, i 
no a contratemps. En la Marxa reial, al 4 sembla més lògic tocar bombo i xarles en comptes 
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de bombo i tambor, que apareix en altres edicions. En el Petit concert, un compàs abans del 
12 és 3/8. En el Ragtime, 4 abans del 29, és un 2/8, i en el 3r i 6é del 34, l’última 
semicorxera és una corxera. En la Dansa del diable, el 2n compàs de l’1 és 2/4. 

 

Sistema de notació 

 

 

 

 

 

 

Col·locació del grup  

La col·locació del grup original és:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure la importància que li dona Stravinski a la percussió posant-la davant, junt al 
violí. 

La col·locació més habitual actualment pot ser: 

 

     PERCUSSIÓ 

   TROMBÓ CORNETA  

  CONTRABAIX        FAGOT   

VIOLI              CLARINET   

    DIRECTOR 
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Hui dia se sol tocar bastant sense director.  

Col·locació del set de percussió 

La meua recomanació de col·locació del set seria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggeriments d’interpretació 

BAQUETES: 

Stravinski, en les seues indicacions, va ser molt precís quant a la mena de baquetes a usar a 
cada moment. Pràcticament cap compositor ho va fer tan a consciència abans. Les baquetes 
originals que ell demana i les meues recomanacions són: 

Mailloche: maça de bombo de feltre o pell (o siga, una de cada).  

Baguettes en jonc a tête en capoc: baquetes de jonc o bambú amb cap de capoc, que és una 
espècie de cotó, la qual cosa seria un feltre normal (blanet) de timbal. Alguns 
percussionistes suggereixen baquetes de vibràfon: Blades, Kraft però el seu serien 
baquetes de timbal. 

Baguettes en feutre: baquetes de feltre.  

Baguettes minces a petites têtes en èponge: baquetes de timbal amb cap xicotet de franel·la o 
pell (antigament esponja, però actualment no s’usa). 

Baguettes en bois: baquetes de caixa. 

Baguettes en baleine tête en feutre dur: baquetes de timbala de feltre dur. 

Tringle du triangle: 2 varetes de triangle.  
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El meu set de baquetes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blades suggereix usar baquetes de doble cap, però podem combinar-les si tenim dues 
baquetes diferents a la mà, i així no fan falta baquetes dobles. Les úniques que jo 
recomanaria serien unes dobles de caixa i bombo per usar-les en la Marxa reial, en el canvi 
de caixa a bombo entre el 14 i 15 d’assaig. Tom Gauger va crear unes baquetes dobles, que 
va anomenar les baquetes de la Història, per a aquest fi. Kraft suggereix l’ús de baquetes de 
vibràfon amb ratán en comptes de les de capoc, i per a la maça de bombo suggereix una de 
pell dureta en general, i per al Tango una de feltre més blaneta. Gimeno usa per al bombo 
una maça més blana (feltre) en el Tango, i una de cuir per a la resta. Per a tambors, i en 
general, usa una baqueta de pell de Vaughkraft, que diu que li funciona molt bé, i 
baquetes de feltre. Segons Blades, la pandereta s’ha de muntar a l’inrevés en el suport, és a 
dir, per a colpejar el cèrcol de la mateixa, i no el parxe. En el seu article, David Early 
recomana millor tocar amb la pandereta normal en un suport, colpejant la part del parxe. 
Aquesta també seria la meua recomanació, i la de Gustavo Gimeno.  

 

NOTES D’INTERPRETACIÓ 

Petit concert  

Un compàs abans del 28, diu M. Lang que les dinàmiques en el manuscrit són totes iguals 
en forte. També diu etoufer, és a dir, apagar la ressonància perquè sone sec. 

Tango 

Stravinski escriu una combinació de mans per a tocar el bombo i la caixa amb baqueta de 
bombo i feltre. També el plat suspès es tocaria ací amb el mànec de bambú de la baqueta 
de feltre sobre la vora del plat, segons Stravinski, encara que trobarem versions que el 
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toquen amb el feltre, en comptes del bambú. El professor Julio Sánchez-Andrade,7 en el 
seu article diu molt encertadament: 

El Tango és una lliçó d’acompanyament per a un percussionista que, amb un patró rítmic 
relativament senzill, toca a duo, acompanyant al violí, havent de considerar atentament el seu fraseig 
i les seues lleus fluctuacions de tempo, tractant de tocar audiblement però sense menyscabar el 
paper principal del solista, mantenint-se en el pla dinàmic adequat. 

Marxa triomfal 

Segons diu M. Lang en el seu article, i segons figura en el manuscrit de Stravinski, l’inici 
del bombo hauria de ser al centre del parxe, i així el veiem en Blades, però en Kraft i en la 
partitura de director impresa de 1924 està escrit a la vora (crec que això són errors). Blades 
diu que en l’edició de 1924 i en el manuscrit, hi ha confusió sobre quines notes tocar en 
diferents parts del bombo, però el més lògic seria tocar el bombo al centre quan va al costat 
del plat, igual que en la Marxa reial. Curiosament, la peça de Delancey també ho fa així. Al 
final de l’obra des del 17, segons M. Lang, en el manuscrit no hi ha crescendo ni 
diminuendo. Blades, que ho va tocar amb el compositor, diu que el final tot piano és el que 
Stravinski preferia. En els enregistraments de vídeo recomanats, l’orquestra del Festival de 
Budapest, la Constella Orchestra i la Deustche Kamerphilarmonie Bremen ho fan així. 
Gimeno també és de l’opinió d’acabar piano, sens dubte, i tocant l’últim treset més lent per 
donar sensació de final. El professor Sánchez-Andrade, en el seu article, també comenta el 
final «habitualment acaba amb un expressiu crescendo; no obstant això, en aquesta 
producció, al meu judici, amb una encertada decisió del director musical i de la directora 
d’escena, es produeix un diminuendo que provoca un efecte d’un cert patetisme i 
suspense». 

Podem escoltar versions amb diminuendo i sobtat fortissimo en els dos últims compassos, 
o versions amb un crescendo fins al final. Moltes vegades dependrà del director musical o 
del d’escena, segons la versió final dramatúrgica que se li vulga donar.  

 

Conclusió 

Com hem pogut veure, la interpretació de la part de percussió d’aquesta famosa obra està 
plena de molts detalls i informació que convé saber per poder-la tocar correctament.  La 
primera conclusió a la qual arribe és que haurem d’anomenar correctament la peça com a 
Història del soldat.  

La meua recomanació quant als instruments seria usar els que demana Stravinski, més un 
xarles (tocat amb el pedal obert, és a dir, deixant-lo sonar) per a les parts de bombo i plats, 
i no usar mai tomtoms en comptes de caixes. També és millor tocar amb la pandereta 
normal en un suport, colpejant la part del parxe.  

Cal usar la partitura de Blades perquè és la més clara de llegir i la que presenta millor 
relació entre col·locació i notació, tenint en compte els xicotets errors d’edició comentats 
anteriorment. Utilitzar la col·locació del set que suggereix Blades, les baquetes originals 

 
7 Sánchez-Andrade, Julio. 2011. La historia del soldado y el arte de acompañar. Revista del CONSMUPA nº6 feb. 

Oviedo. 
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que Stravinski demana i la seua versió actualitzada que hem vist més amunt. Les úniques 
baquetes dobles que recomanaria serien unes de caixa i bombo per a usar-les en la Marxa 
Reial.  

La interpretació del final, moltes vegades dependrà del director musical o del director 
d’escena, segons la versió final dramatúrgica que se li vulga donar.  

El meu desig seria que els alumnes conegueren i treballaren l’obra original de Stravinski 
abans de tocar la peça de Delancey, perquè d’aquesta manera l’entendran millor i així 
mateix podran gaudir de l’obra mestra que és Història del soldat.  

Espere que aquest article servisca per a aquest propòsit. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oJIXobO94Jo 
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ANNEX 

Les meues recomanacions d’enregistraments serien: 

 

Gravacions en disc: 

*1961 Igor Stravinsky. Gravació a Hollywood amb la Columbia Chamber Ensemble y W. 
Kraft a la percussió (disc nº 24 de The complete Columbia álbum). 

1990 London Sinfonietta dirigida per K. Nagano. Londres. James Holland percussionista. 

2001 Orquestra de Cleveland dirigida per P. Boulez. No sé el nom del percussionista. 

*2003 Deustche Kamerphilarmonie Bremen dirigida per P. Jarvi, amb Stefan Rapp a la 
percussió. 

*2004 gravació de Arión francesa, amb Gerard Perotin a la percussió. 

2018 Ensemble instrumental dirigit per J. C. Gayot, amb un percussionista francès. 

 

Gravacions en vídeo: 

Un dels vídeos amb millor interpretació és el de Gustavo Gimeno a la percussió y Janine 
Jansen violi-directora, enregistrat al Janine Jansen’s International Chamber Music Festival, 
Utrecht 2011.  

Vídeo de youtube amb partitura full version. Constella Orchestra dirigida per L. Geyer.  

Manhattan School of Music, amb Wang Henry a la percussió (sense director).  

Orchestra Festival Budapest dirigida per M. Rysanov, amb Zoltan Racz a la percussió. 

Oslo Univ. H.K., amb Kjos Sorensen a la percussió. 

Vídeo documental de Histoire amb Boulez i l’Ensemble Intercontemporaine, amb D. 
Ciampolini a la percussió.  

https://www.marceloarce.com/single-post/2016/04/11/STRAVINSKY-La-Historia-del-Soldado
https://www.marceloarce.com/single-post/2016/04/11/STRAVINSKY-La-Historia-del-Soldado
https://www.youtube.com/watch?v=_AjAEYX5-nU
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9Z3wyIwOegcJeNH4D-pEOwDhjI-trFmM
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9Z3wyIwOegcJeNH4D-pEOwDhjI-trFmM
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9Z3wyIwOegcJeNH4D-pEOwDhjI-trFmM
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m9Z3wyIwOegcJeNH4D-pEOwDhjI-trFmM
https://www.youtube.com/watch?v=zRl5bGIsYgI


 
 _____________________________________________________________ 

Netherlands Dance Theater (Amsterdam), amb  Ger de Zeeuw a la percussió. 

All-Stars Ensemble on Parlance Concerts, amb Ian Rosenbaum a la percussió (versió 
completa). 

New England Conservatory, amb Robert Schulz a la percussió.                      


	All-Stars Ensemble on Parlance Concerts, amb Ian Rosenbaum a la percussió (versió completa).

