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Resum 
	
Motivat per l’interés en el desconegut repertori contemporani per a violí sol, aquest article 
reflecteix l’estudi de la primera de les Three Miniatures for solo violin de George Benjamin, A 
Lullaby for Lalit, amb la finalitat d’elaborar una proposta metodològica que expose el 
procediment seguit per a desenvolupar les eines necessàries i dur a terme una 
interpretació adequada de l’obra. 
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Resumen 
 
Motivado por el interés en el desconocido repertorio contemporáneo para violín solo, este 
artículo refleja el estudio de la primera de las Three Miniatures for solo violin de George 
Benjamin, A Lullaby for Lalit, con la finalidad de elaborar una propuesta metodológica que 
exponga el procedimiento seguido para desarrollar las herraminetas necesarias y llevar a 
cabo una interpretación adecuada de la obra.  
 
Palabras clave: Benjamin; violín; miniatura; interpretación; estudio; repertorio. 
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Abstract 
 
Motivated by the interest in the unknown contemporary repertoire for solo violin, this 
article reflect the investigation of A Lullaby for Lalit, the first piece of the George Benjamin’s 
Three Miniatures for solo violin, in order to develop a methodological proposal to present 
the procedure followed to develop the necessary skills and carry out an adequate 
interpretation of the work.  
 
Keywords: Benjamin; violin; miniature; performance; study; repertoire. 
 
 
Introducció 
 
Aquest article està estret del Treball Fi de Títol Proposta Metodològica i Interpretativa de les 
Three Miniatures for solo violin de George Benjamin. En aquest cas, solament parlarem de la 
primera de les Tres Miniatures (A Lullaby for Lalit) però introduïrem l’obra completa amb 
una breu cita del compositor, que descriu per l’editorial britànica Faber Music l’obra de la 
següent manera:  
 

Voici trois courtes pièces, explorant chacune une facette différente d’une même technique 
compositionnelle, et toutes écrites pour des amis. A Lullaby for Lalit est une mélodie simple 
et détendue, accompagnée de cordes à vide qui se muent au fil du discours en un ruban 
d’harmonies. A Canon for Sally est un mouvement rapide et extrêmement énergique, dont 
les harmonies en triade et les rythmes accentués se font de plus en plus obsessionnels. Lauer 
Lied s’ouvre sur une introduction d’accords pincés, laquelle nous mène à une chanson 
douce jouée à l’archet, mais accompagnée de pizzicati de la main gauche.1 2 

 
El procediment que hem seguit per a la interpretació d’aquesta obra ha tingut dos fases 
ben marcades. En primer lloc, l’anàlisi formal de les tres peces i la identificació de tots els 
aspectes compositius que desconeixíem, i en segon lloc l’abord de l’estudi amb 
l’instrument per desenvolupar les destreses necessàries per a la interpretació idònia de 
l’obra. Per aquesta raó l’análisi de la peça estarà dividit en dos seccions, per una banda 
l’anàlisi formal (preinterpretatiu) i per l’altra l’estudi interpretatiu transformat en la 
proposta metodològica. 
 
 

A Lullaby for Lalit - Anàlisi formal 
 
La primera peça se’ns presenta com a cançó de bressol. La finalitat de les cançons de 
bressol és aconseguir que s’adorma l’infant, per això tant la melodia com la rítmica són 
suaus i relaxants. Totes les cultures del món tenen les seues pròpies cançons de bressol que 
normalment adapten les estructures rítmiques i melòdiques de la pròpia música 

																																																																				
1 Benjamin, George. Three Miniatures for solo violin [Música impresa]. London: Faber Music, 2003. 
2 Ens trobem davant de tres peces curtes, en les que cadascuna explora un aspecte diferent de la mateixa 
tècnica compositiva, i totes estan escrites per a amics. A Lullaby for Lalit és una melodia senzilla i relaxada, 
acompanyada de cordes a l’aire que es converteixen al llarg del discurs en un lligam d’harmonies. A Canon 
for Sally és un moviment ràpid i extremadament energètic, on les harmonies en tríada i els ritmes accentuats 
són cada vegada més obsessius. Lauer Lied s’obri amb una introducció d’acords en pizzicato, que ens 
condueixen a una dolça cançó tocada amb l’arc, però acompanyada per pizzicati amb la mà esquerra. 
(Traducció pròpia) 
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tradicional. Ara bé, la música culta ha recollit igualment el concepte i l’ha inclòs en les seus 
obres o bé l’ha feta obra en sí, com és el cas de la nostra peça.3 
 
Encara que no siga una cançó de bressol com a tal, respon a moltes de les característiques 
que conformen la seua essència: 
 
En primer lloc la durada, ha de ser un obra curta.  
 
En segon lloc, el material musical no és massa extens, és a dir, abunda la repetició d’uns 
mateixos esquemes melòdics i intervàlics i les frases melòdiques són curtes.  
 
En tercer lloc el caràcter és melancòlic. Les cançons de bressol es caracteritzen per la 
manera en que es canten, amb un gran ús dels melismes4. Òbviament en la nostra peça no 
tenim lletra i no hi hauria melismes com a tal, però si ens podríem apropar a una 
interpretació d’aquest recurs donat que el compositor empra durant tota la peça la tècnica 
de la doble corda5. Aquest recurs ens permet sostindre en una de les cordes una nota que 
fa una funció de baix estàtic, i amb l’altra corda es traça una melodia, es canvia més sovint 
de notes i es juga amb els bots intervàlics.  
 
Per últim i crec que en l’anàlisi de la nostra obra és la característica més evident, la 
isoritmia6. En el nostre cas, en el que fa referència a l’altura podem observar-ho en la 
primera part de la peça, donat que la segona són harmònics i l’altura té bots prou 
considerables. Pel que fa a la primera part, l’ interval que més s’utilitza en la línia melòdica 
és la tercera, seguit de la quinta i amb molt poca utilització d’ intervals superiors. Si 
examinem la tessitura violinística, estem en la part greu del violí, en les cordes sol i re, 
utilitzant també la corda la i solament tres vegades la corda mi. Quan s’utilitza la corda mi 
no és en una intervenció brillant o protagonista, sinó per sonar junt a un altra corda en 
posició oberta, és a dir, en un mi. És la nota més aguda que hi ha en tota la primera part de 
l’obra. Tenint en compte que el violí és un instrument agut amb una sonoritat que es 
caracteritza pel so brillant i directe, podem dir que estem en una tessitura poc freqüent i 
que busca la part fosca, melancòlica i més apagada del violí.  
 
Per altra banda, fent referència al ritme, ens trobem davant un cas molt clar d’isoritmia. En 
aquesta peça alternem dos tipus de compassos, el de 10/16 i el de 15/16 (amb una 
excepció de dos compassos de 3/16), amb subdivisió de semicorxera. Ara bé, com ens 
marca el compositor al principi de l’obra amb l’indicador metronòmic en bpm, ens 
proposa pensar tota la peça no amb la unitat de subdivisió (que també l’indica), sinó amb 
la unitat de temps, que en aquest cas són cinc semicorxeres, indicades per l’autor com una 
corxera en puntet lligada a un altra corxera. Aquest motiu rítmic es repeteix durant tota la 
primera part, en eixa forma o similar però és molt perceptible a la vista i a la intuïció 
musical. En la segona part, a pesar de continuar convinant aquestos dos compassos, la 
rítmica es basa en grupets de fuses: trecets i sisets i en grups de quatre fuses sobretot. 
 
																																																																				
3 Nana (Canción de Cuna) | Canciones de cuna| Teoría musical-Scribd. Disponible online en: 
https://www.scribd.com/document/262013418/Nana-Cancion-de-Cuna [Data de consulta: 12.03.20] 
4 Tècnica de canviar l’altura musical d’una síl·laba mentre es canta. 
5 Consisteix en fer sonar dos cordes a la vegada, tant amb cordes a l’aire com en posicions o alternant 
ambdúes. 
6 Fa referència a una tècnica de composició musical que segueix un patró o esquema fixe d’altures i repeteix 
un ritme característic al llarg de tota la peça. 
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A Lullaby for Lalit - Estudi interpretatiu 
 
L’estudi d’aquesta miniatura l’anem a dividir en els quatre elements principals que la 
caracteritzen: el tempo, la sonoritat, les dobles cordes (principal recurs en la primera secció 
de la peça), i els harmònics (principal recurs en la segona secció de la peça). 
 
Pel que fa al tempo, partim de la indicació metronòmica que ens escriu el compositor: 
corxera amb puntet lligada a corxera igual a 36. Tenint en compte que els compassos que 
apareixen en la peça (10/16, 15/16 i un compàs de 3/16) tenen com a unitat de mesura la 
semicorxera, la indicació que ens escriu el compositor, deixa molt clara la seua voluntat 
d’unir el pols de la música en esta cèl·lula rítmica concreta, determinant així la divisió en 2 
polsos del 10/16, en 3 del 15/16 i en 1 el 3/16. Un altra indicació que ens reafirma aquesta 
voluntat és el matís agògic inicial: Lilting gently, probablement una expressió pròpia de 
l’autor en relació al caràcter i la velocitat i que ho traduim literalment com: cantant amb 
delicadesa. Aquesta expressió també fa referència al moviment de les onades de la mar, que 
té molt de sentit tenint en compte que es tracta d’una nana. Aquest ritme repetitiu i 
cadenciós ens recorda també al gronxament del bressol o dels braços de la mare al cantar-li 
al nadó la cançó de bressol. 
 
Respecte a l’abordament de l’estudi, malgrat que el nostre objectiu és trobar aquest ritme 
repetitiu i fluït, comencem utilitzant la subdivisió de semicorxera, que Benjamin també ens 
l’especifica: semicorxera igual a 180, que recordem és la unitat de mesura de tots els 
compassos que utilitza. Ara bé, quan arribem a una subdivisió considerablement fluida, és 
interessant començar a alternar l’estudi tant amb la subdivisió de semicorxera com l’estudi 
amb la unitat de temps requerida pel compositor, per aconseguir el nostre objectiu 
principal, aquest tempo redundant i fluït. En el meu cas, a partir de 125 la semicorxera, he 
començat a estudiar paral·lelament a 25 la corxera en puntet lligada a corxera, que és la 
seua equivalència.  
 
El segon element fonamental de l’obra és la sonoritat, una de les característiques més 
importants de les obres de Benjamin. És evident que a l’autor li agrada compondre 
exprimint al màxim l’afinació pura dels instruments, potenciant els harmònics i la 
ressonància de l’instrument. Benjamin ens torna a demostrar el seu coneixement respecte a 
l’organologia del violí donat que per proporcionar aquest so íntim, escriu pràcticament 
tota la primera part de l’obra (del principi fins el compàs 17) en corda sol i re, les cordes 
greus del violí, que no es caracteritzen (sinó més bé tot el contrari) pel so brillant, com sí 
ho fan les cordes superiors la i mi. Aquest so dolç, a part de promoure’l amb l’escriptura en 
les cordes greus i menys brillants, l’exigeix amb les indicacions següents al principi de 
l’obra: dolcissimo7, vibrato8, sempre sostenuto9 que fan referència també a aquest caràcter 
melòdic, transparent, dolç i velat.  
 
El treball tècnic que farem per aconseguir aquesta sonoritat consistirà, respecte a la mà 
dreta en: la utilització de poques cerdes, la inclinació de la vara cap a fora, ajudant-nos 

																																																																				
7 Dolcíssim. 
8 Recurs per enriquir el sò de l’instrument, donat que augmenta la quantitat d’harmònics. En el cas de la 
corda el moviment naix d’un impuls de l’avantbraç, encara que depenent la tècnica pot fer-se de canyell, de 
mà o inclús de dit encara que la finalitat és la mateixa: aconseguir l’oscil·lació de la nota. Aquesta pot ser més 
gran o menys i fer-se més ràpida o més lenta però deu ser igual i tindre continutat. 
9 Sempre sostès, allargat. 
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pujant un poquet el canell per llevar pes i que l’única pressió que tinga l’arc siga la 
corresponent al pes del braç, fonamental per a que malgrat la lleugeresa del so, tinga 
qualitat i no sone arenós. 
 
Respecte a la mà esquerra, haurem d’intentar que el vibrato estiga present sempre, malgrat 
que amb dobles cordes és, valga la redundància, doblement difícil. Per acostumar-nos a 
utilitzar aquests recursos, és necessari introduir-los des de l’inici de l’estudi, i que 
conforme anem pujant de tempo i millorant l’agilitat, continuen presents en la nostra 
interpretació.  
 
Per últim respecte a la sonoritat de l’obra, el matís que ha de prevaldre és el piano i no 
haurem de forçar el fraseig, donat que el que ha de predominar és el moviment rítmic 
d’onada que dèiem al principi. L’obra té 24 compassos i el punt més alt està en el compàs 
13 (amb una f), a partir d’aquest moment la música va desenvolupant-se cap a baix, però 
insistisc no s’ha de buscar el compàs 13 com si fóra el clímax de l’obra, simplement arriba 
un punt alt de la música i torna a baixar, a l’igual que en els compassos quatre, nou, vint-i-
u i vint-i-quatre, on hi ha calderons, haurem de direccionar la música cap a eixos pics 
musicals però d’una manera molt subtil. 
 
Ara, parlarem de les dobles cordes i de com treballar-les per aconseguir l’atmosfera 
desitjada per Benjamin. L’obra té 24 compassos i la utilització d’aquest recurs apareix fins 
el compàs 20, pel que la seua bona execució és fonamental per a la interpretació de l’obra. 
Aquest treball, el separem en dos, per una banda el treball de mà esquerra i per altra el de 
mà dreta.  
 
Respecte a l’estudi de la mà esquerra, primerament buscarem la digitació que millor 
s’adapte a les nostres necessitats tenint el compte que Benjamin utilitza molt el recurs de la 
corda a l’aire, indicant-nos-ho amb un 0, i per tant la digitació que triem haurà d’anar 
supeditada a les indicacions de l’autor, determinant així el digitat de tota l’obra. Una 
vegada trobem el digitat, passarem al treball d’afinació. Aquest consistirà en el treball de 
les dobles cordes per separat, és a dir, primer tocarem la nota més greu, després la més 
aguda i després ambdues juntes per comparar l’afinació. L’avantatge que tenim en moltes 
de les dobles cordes que hi ha és que donat l’ús recurrent de cordes a l’aire, la comparació 
de l’afinació és més senzilla i efectiva. Per trobar l’afinació correcta és molt important 
sentir el pes del colze esquerre i ser conscients de l’apertura del mateix respecte a la corda 
que estem tocant i la posició en la que ens trobem. Una vegada tinguem la perfecta 
col·locació de cada doble coda individualment, passarem a la seua unió, tenint en compte 
que en aquesta peça contínuament hi ha canvis de posició, pel que és imprescindible 
tindre molt clar d’on venim i on anem després, per a que el colze memoritze aquests 
canvis el més ràpid possible i a l’hora de tocar-los, siguen fluïts i orgànics. Altra de les 
dificultats que trobem és que de la mateixa manera que es recurreix a la utilització de les 
cordes a l’aire, també hi ha una gran utilització del quart dit. Açò de vegades dificulta la 
fluïdesa dels moviments, donat que els violinistes tenim tendència a tindre menys fort i 
àgil aquest dit que la resta, i en particular he hagut de centrar-me en l’estudi de les dobles 
cordes amb quarts dits i de practicar molt els canvis que anaven a parar al quart dit per 
assentar la posició i que no se m’esvarara o es quedara fora de to. 
 
Respecte a l’estudi de la mà dreta, el procediment és similar al de la mà esquerra però 
fixant-nos amb la part dreta del cos. Un recurs molt útil és el d’estudiar les dobles cordes 
que hi ha amb cordes a l’aire (sense digitació), per simplificar la dificultat (al no haver 
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d’estar pendent de la mà esquerra) i centrar-se única i exclusivament en la bona execució 
de la mà dreta. En primer lloc, cal fer un estudi individual de cada doble corda sentint a la 
perfecció el plànol en el que estem, donat que al fregar dos cordes, aquest plànol ha de ser 
intermig, agafant part d’una corda i de l’altra. Quan parlem de plànol fem referència a la 
posició del colze dret per a exercir el pes i la pressió exacta respecte a la corda o les cordes 
que s’han de fer sonar. Aquest treball és molt important perquè s’ha d’aconseguir que les 
dos cordes sonen igual. Quan són dobles cordes digitades, és a dir, les notes es xafen (amb 
la mà esquerra) en la corda, s’ha de procurar la igualtat de pes i pressió per que sonen 
igual, ara bé, en el cas de les dobles cordes amb corda a l’aire, haurem de reforçar la corda 
que té les notes xafades, perquè la que és a l’aire sempre va a vibrar més i tindre un so més 
directe. És el cas per exemple de la primera doble corda que apareix, tendeix a sonar molt 
més el re que el fa. 

 
Fig. 1: A Lullaby for Lalit, c. 1. Benjamin, George. 

 
 
En segon lloc, practicarem la unió d’aquestes dobles cordes. Haurem d’estudiar amb 
atenció els canvis de corda, per aconseguir que, malgrat el moviment del colze dret per a 
anar a altres cordes (vàries o una solament), la qualitat del so i el fraseig musical no es 
vegen afectats i aconseguim canviar de corda amb la pressió, altura, el contacte i pes 
idonis. Un recurs que ens pot ajudar molt és la velocitat de l’arc, donat que ens donarà més 
marge d’actuació alhora dels canvis de corda i aconseguirem que la línia musical no es 
talle o s’escolte a escalons (per la rigidesa del colze en els canvis).  
 
L’últim recurs que anem a tractar són els harmònics. El nostre objectiu és aconseguir que 
sonen lleugers i es mesclen amb les notes reals amb facilitat i fluïdesa malgrat la dificultat i 
precisió que requereixen. La part dels harmònics apareix des del compàs 17 al compàs 24 
(el final de l’obra) i neix de la frase anterior, que es repeteix a mode d’eco durant els 
compassos 15 i 16 unes 5 vegades, de p a pp, poco a poco diminuendo. Aquesta part comença 
amb aquesta mateixa frase en pp però fent xicotetes variacions que van augmentant en 
complexitat cada compàs. Aquestes variacions són totes amb harmònics, mentre que el 
record de la frase (aquest eco) continua sent en notes reals. 

Fig. 2: A Lullaby for Lalit, cc. 17-18. Benjamin, George. 
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El primer que farem, doncs, per a l’estudi dels harmònics, serà desxifrar un per un els que 
n’hi ha. Són pràcticament tots naturals a excepció de tres que són artificials. Quina és la 
diferència? Tècnicament, els harmònics naturals s’obtenen recolzant suaument (sense xafar 
completament la corda) el dit sobre certes parts de la corda depenent de l’altura desitjada, 
però no qualsevol part de la corda val, sols hi ha certes posicions en les que sona 
l’harmònic natural, són les següents:10 

Fig. 3: “Harmoniques naturels”. Le Violon théorique et practique part V, pàg. 215. Crickboom, Mathieu. 
 
 
D’altra banda, els harmònics artificials s’obtenen en tota l’extensió de l’escala, per mig del 
primer dit xafant, amb tot el contacte, la nota que volem que sone, i al mateix temps un 
altre dit recolzat lleugerament sobre la mateixa corda. Aquest xicotet contacte pot fer-se 
amb el quart dit, amb el quart dit però amb extensió o amb el tercer, però la manera més 
comú és amb el quart dit en la posició normal que provoca que sone la nota que hem xafat 
però en dos octaves superiors.11 Aquesta és la manera en que Benjamin ha utilitzat els 
harmònics artificials a l’obra.  
 
L’escriptura que utilitza Benjamin és d’ajuda per a l’intèrpret donat que les notes entre 
parèntesi representen els sons reals del violí, les blanques indiquen on s’ha de recolzar el 
dit i les negres la corda on s’ha de fer. Malgrat açò, no hi ha digitació escrita, per la qual 
cosa l’intèrpret ha de fer un treball rigorós sobre el diapasó i escollir la que més convinga.  
 
A continuació mostrem un exemple de l’escriptura utilitzada:   

Fig. 4: A Lullaby for Lalit, c. 21. Benjamin, George. 
 
 

																																																																				
10 Crickboom, Mathieu. Le Violon théorique et practique part V. [mètode de tècnica de violí] Bruxelles: Schott 
Frères Éditeurs, 1923, p. 214-215. 
11 Alard, Delphin. Escuela de violín. [mètode de tècnica de violí] Madrid: Romero y Marzo, editores, 1915, 
p.126-127. 



	
	_____________________________________________________________	

Una vegada hem identificat quins harmònics tenim i com s’executen, passem a l’estudi 
dividint-lo també en tres parts, centrant-nos primer en la mà esquerra, després en la mà 
dreta i per últim en la sonoritat que requereix l’autor en tot aquest passatge. 
 
Respecte a la mà esquerra, els passatges on solament hi ha harmònics naturals (que són la 
majoria), Benjamin els escriu per poder ser executats en tercera posició i així facilitar-nos la 
rapidesa dels moviments i permetre que la qualitat de so es veja el menys afectada 
possible. En aquestos harmònics és molt important treballar la sensació del pes, donat que 
és molt diferent a la que tenim quan toquem notes reals, en les que sentim clarament el pes 
del colze esquerre. És per això que el primer que haurem de fer és ser conscients de la 
nova sensació i tantejar els límits de la pressió del dit per vore on sona millor o pitjor.  
 
Una vegada tenim clara la sensació de la mà esquerra en els harmònics, passem a unir-los 
amb les notes reals. Aquests canvis els hem d’estudiar amb molta precisió perquè 
l’afinació sol veure’s molt afectada. La problemàtica està en que el primer dit tendeix a 
quedar-se alt per una qüestió de carència de sensació. Quan estem en tercera posició, el 
colze s’ha de traure cap a fora per facilitar a la mà la col·locació, i a més al tractar-se 
d’harmònics, la sensació de pes del colze esquerre és molt diferent a la de quan toquem 
notes reals, donat que la pressió en aquest cas és prou superior. Per això, quan baixem a 
primera posició, hem de tornar a la sensació i col·locació del pes del colze dret i tornar a 
sentir-ne l’habitual, de quan toquem notes reals. L’estudi que ens pertocarà tindrà molt a 
vore en la recerca de les sensacions i de trobar els punts exactes d’anclatge tant en una 
posició com en un altra i tant en el contacte d’harmònic com en el de la nota real. 
 
Respecte a la mà dreta el que hem de treballar és el legato12 de l’arc. Com hem dit abans, hi 
ha molts canvis de corda perquè els harmònics apareixen en passatges de bariolatge13 
d’arc, que com diu Mª Carmen Antequera, sol ser un recurs típic (el bariolatge en 
harmònics) de la música de nova creació: «El bariolage es un golpe de arco tradicional 
pero es el punto de partida para la creación de otros golpes de arco [...] o se utiliza 
superponiendo otras técnicas como glissandos o media presión en la mano izquierda.»14 
Per tant el que hem de treballar és l’agilitat del colze i la independència del canyell. Per als 
bariolatges en tres cordes utilitzarem el colze perquè necessitem més angle del braç per 
arribar a tots els plànols, mentre que en els bariolatges de dos cordes utilitzem el canell 
perquè la distància entre dos cordes és tan xicoteta que solament necessitem un lleu 
moviment del canell, de fet si ho férem amb el colze sobrepassaríem el plànol i sonarien 
més cordes de les desitjades. A continuació, mostrem un primer exemple de bariolatge en 
tres cordes, executat pel moviment del colze i un segon exemple de bariolatge en dos 
cordes, executat pel moviment del canell: 

																																																																				
12 Fet de lligar dos o més notes en un mateix arc. 
13 Moviment de l’arc en passatges d’alternança de notes en diferents cordes. 
14 Antequera, Mª Carmen. Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos 
treinta años del ámbito musical español. Tesi doctoral. La Rioja: Universidad de la Rioja, 2015. 
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Fig. 5: Bariolatge en cordes re, la i mi. A Lullaby for Lalit, c. 22. Benjamin, George. 
 
 

 
Fig 6: Bariolatge en cordes la i re. A Lullaby for Lalit, c. 21. Benjamin, George. 

 
 
Quan ens referim a l’estudi del legato fem referència a que tant si el moviment és del colze 
com si és del canell, la música no deu escoltar-se escalonada, és a dir, malgrat l’activitat del 
braç dret hem d’aconseguir unir/lligar bé els moviments per que la línia musical no es 
veja afectada, per a aconseguir-ho és fonamental l’anticipació dels moviments al canvi de 
corda, si fem el moviment just quan canviem de corda, s’escoltarà l’escaló. 
 
Per finalitzar amb l’estudi de la mà dreta, cal que ens fixem també en la distribució de 
l’arc, sobretot des del compàs 21 fins al final, ja que es tracta d’una Cadència (assenyalada 
per l’autor).  
 
Les cadències es caracteritzen per l’expressivitat i la llibertat de l’intèrpret per modificar 
lleugerament el fraseig o el tempo, és el moment en que l’intèrpret es llueix i demostra les 
seues habilitats. Benjamin, a més, ens allibera de la rigorositat rítmica (fonamental durant 
tota l’obra) indicant-nos entre parèntesi baix de Cadència, un rubato15, a l’igual que als dos 
últims compassos abans del final ens marca un ritardando16 i un molto ritardando.  
 
Com dèiem abans, el recurs principal que utilitzarem per a aquest fraseig i modul·lació del 
tempo serà la distribució de l’arc, passant més o menys arc i estalviant-ne segons els punts 
on volem direccionar la música. Per exemple als compassos 21 i 24 tenim dos calderons 
que a més són les notes més altes del passatge, pel que hem de direccionar la música cap a 
eixos dos moments i per tant, la mà dreta haurà de preparar-se per arribar a aquestos 

																																																																				
15 Modificació del tempo, accelerant o desaccelerant.  
16 Endarrerint. 
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punts amb una progressió ascendent, utilitzant cada vegada més quantitat d’arc i arribar 
fins el culmini utilitzant-lo tot.  
Per altra banda, conforme més quantitat d’arc passem, més lent serà el canvi de corda i el 
canvi d’arc, pel que serà un recurs perfecte per al ritardando. 
 
Per concloure amb l’estudi dels harmònics, treballarem la sonoritat dels mateixos, amb 
l’objectiu d’integrar-los dins del discurs musical del que veníem. Malgrat l’escriptura en 
mf dels harmònics, l’execució no ha de ser dura i no hem de ficar més pressió o apropar 
l’arc al pont, com diu tradicionalment Galamian que s’han d’executar els harmònics.17 El 
que Benjamin pretén és integrar la sonoritat dels harmònics com si d’un altre instrument 
es tractara. Dos melodies contraposades amb sonoritats diferents, una de notes reals i 
l’altra d’harmònics amb un so xiulat. També és important per a que l’execució dels 
harmònics siga més fàcil i isquen més ràpids i clars, tocar amb les cordes del violí noves i 
netes (sense res de resina), així ho diu Arditti al seu llibre The Techniques of violin playing.18 
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