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Resum 

El present text és una anàlisi de la praxi interpretativa per afrontar l’obra Aventuras del Rebuzno 
del compositor valencià Voro Garcia i Fernández. 

Els objectius que pretenem assolir són el coneixement i conceptualització de l’obra, la 
determinació de les  característiques que la defineixen com a obra contemporània de caràcter 
virtuosístic del S. XX/XXI i l’explicativa de la idiomàtica, els recursos sonors i l’escenificació. 

Paraules clau: Anàlisi i praxi interpretativa; Trombó contemporani; Voro García; Aventuras del 
rebuzno. 

Resumen 

El presente texto es un análisis de la praxis interpretativa para afrontar la obra Aventuras del 
Rebuzno del compositor valenciano Voro Garcia i Fernández. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar son el conocimiento y conceptualización de la obra, la 
determinación de las características que la definen como obra contemporánea de carácter 
virtuosístico del S. XX/XXI y la explicativa de la idiomática, los recursos sonoros y la 
escenificación. 
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Palabras clave: Análisis y praxis interpretativa; Trombón contemporáneo; Voro García; Aventuras 
del rebuzno. 

Abstract 

The present text is an analysis of the interpretive practice to confront the work Aventuras del 
Rebuzno by the Valencian composer Voro Garcia i Fernández. 

The objectives that we intend to establish are the knowledge and conceptualization of the work, 
the determination of the characteristics that define it as a contemporary work of virtuosic 
character of the XX/XXI century, and the explanation of the language and the sound resources. 

Keywords: Analysis and interpretive praxis; Contemporary Trombone; Voro García; Aventuras 
del rebuzno. 

Introducció 

Este article està extret del treball fi de títol del mateix nom.  En primer lloc, reflexionarem sobre 
la manca d’interpretació del repertori contemporani en els conservatoris. Després, farem una 
aproximació teòrica i analitzarem la idiomàtica emprada, enumerant les tècniques esteses. 
Finalment, aprofundirem en la pràctica instrumental. Finalitzem amb una reflexió sobre l’obra. 

Repertori Contemporani als Conservatoris 

L’absència d’estudi de repertori contempoani als conservatoris suposa el desconeixement de les 
obres més experimentals dels nostres compositors i, per tant, del patrimoni musical. La seua 
incorporació al currículum prepararia l’alumant per afrontar rerpertoris d’estils diferents. La 
formació tradicional és imprescindible per a poder desenvolupar i incorporar noves tècniques i 
expandir horitzons, però la línia d’ensenyament per a ser únicament músic solista queda molt 
limitada i incompleta, ja que l’oferta laboral no es correspon a la demanda dels instrumentistes. 

Marc teòric 

Aventuras del rebuzno va ser un encàrrec d’Inda Bonet i Carlos Gil al compositor, músic i professor 
Voro Garcia. La va estrenar John Kenny, a qui va dedicada, el 9 de juliol de 2015 en el Festival 
Internacional de Trombons celebrat a València. D'esta interpetació no tenim gravació. 
Posteriorment Carlos Gil la va enregistrar en el seu disc Sinèrgies. 

L’obra està inspirada en el capítol 13 de La aventura del rebuzno de l’assaig La invención del Quijote 
de Francisco Ayala (1950) i és una reflexió sobre l’anècdota del capítol XXV i XXVII part II de El 
Quixot, de Miguel de Cervantes.  El relat el protagonitza el regidor d’un poble que extravia el seu 
ase i  se’n va a buscar-lo al bosc amb un company  imitant el seu bramit com a reclam,  però l’ase 
ja és mort. Malgrat el fracàs, ambdós presumeixen de les seues habilitats vocals, la qual cosa 
provoca les burles i una  batalla de brams entre pobles veïns que deriva en violència. 

Idiomàtica emprada 

El compositor  intenta emfatitzar el concepte de bogeria i incertesa que,  amb xicotets matisos, fa 
recordar que l’ase és el protagonista, imitant el bramit i la forma de caminar característica. 
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Harmònics Vocals 

 
Fig. 1: Exemple de notació de l’harmònic vocal. Clau de fa 4 

 
Consisteix a emetre dos sons al mateix temps, el de l’instrument, que produim mitjançant la 
vibració dels llavis i el  de la veu, que produeixen les cordes vocals (Fig 1). 

Stuart Dempster, en el seu tractat The Modern Trombone (Dempster,1980: 6-7), recomana el mètode  
humming per iniciar-nos en l’emissió de sons vocals, donant-nos indicacions com aquesta: «Per 
escoltar la veu podem efectuar un brunzit - amb els llavis tancats, per a poder produir el so directament per la cavitat 
nasal - alternant este so amb el produït amb els llavis oberts (...).» 

Interpretació de la ressonància en l’espai: 

 
Fig. 2: Anotacions de la direccionalitat que ha de prendre l’instrument. Clau de fa 4 

 

Es pretén emfatitzar la direccionalitat del so del trombó, aconseguint una mena de sensació de 
moviment del discurs sonor (Fig 2). 

 Proyectar el trombón 45º - 60º. La duración de los movimientos es proporcional al valor 
 correspondiente a su duración. La razón de los movimientos es puramente acústica y 
teatral. 

OP - Right - Left - Below Posición Ordinaria - Hacia la derecha - izquierda - abajo 

Las indicaciones de movimientos son como referencia. Si el intérprete prefiere hacer otras y 
obtiene un mejor resultado es libre de utilizarlas. 

Sordina Plunger 

En esta obra usarem  la sordina plunger. Esta sordina tendeix a reduir les freqüències més 
agudes, creant un efecte de low pass, la qual cosa genera un problema ja que, depenent de 
l’obertura que deixa la plunger, reduim tant les freqüències que la nota tendeix a buscar un altre 
parcial de l’harmònic més adequat per poder mantenir les vibracions, normalment saltant un 
parcial superior (Sluchin, Benny i Caussé, René. 1991. Sourdines des Cuivres: 29-42). 
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Dins de la notació específica per a la sordina trobem diferents simbologies utilitzades pels 
compositors per a referir-se a la posició de la sordina respecte del pavelló (Fig 3). 

 
Fig. 3: Indicació de la notació per a la plunger en el tractat de Sluchin 

. 

 
Fig. 4: Indicació de Voro Garcia sobre l’ús de la sordina en l’obra.1 

 

Microtonalitat 

En la música tonal entenem com a microtonalitat la distància intervàlica inferior a un semitó. 
Voro l’utilitza principalment com recurs estilístic. En el sistema usat se desestima la rectificació. 
Hem d’entrenar l’oïda per acomodar l’interval de quart de to i efectuar-lo amb precisió. La 
microintervàlica de Aventuras del rebuzno és de quarts de to (Fig 5). 

 
Fig. 5: Indicacions referents a l’ús del microinterval en l’obra 

 

Respiració efectista: 

 
Fig. 6: Simbologia de la respiració acompanyada per l’anotació inhale Clau de fa 4 

 

Esta respiració la practiquem dins de l’instrument i la podem acompanyar de sons vocals. 

                                                                 
1 Voro no utiliza la simbologia «+O».  Usa un símbol «/O» per representar una obertura mitjana de la sordina respecte 
del pavelló. 
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Stuart Dempster opina que este recurs afegeix un punt teatral al discurs sonor «A més de ser un 

mètode de produir so i obtindre aire, també funciona com un bon moviment teatral».  (Dempster,1980. 
The Modern Trombone:24) 

 

Vocalització 

 
Fig. 7: Vocalització acompanyada d’un efecte de sordina (part superior) 

 

La vocalització ha estat un tema poc tractat, ja que l’escola tradicional  ha tendit a inculcar una 
única sonoritat per a aconseguir una unificació del so. Benny Sluchin afirma que l’escola europea 
clàssica remarca l’ús de la vocal «a» com a regla general dins de la integritat total del repertori 
clàssic (Sluchin, 1995. Practical introduction to contemporany trombone Techiques:17) 

Stuart Dempster en el seu tractat dóna una visió pràctica del que representa cada una de les vocals 
(Dempster ,1980.The Modern Trombone: 13-14): 

La «a» s’usa en la coneguda tradició del «bel-canto», tan elemental per a la tècnica dels metalls de l’est. La 
«o» té un ús semblant, amb l'excepció que els llavis i la part posterior de la boca han d’estar més contrets 
(...). La «i» l’aconseguim amb la boca tancada, els llavis molt contrets (amb uns doblecs que curven els 
llavis cap a fora), i la llengua cobrint parcialment l’aire expulsat desde la cavitat superior de la boca. Les 
dents, però, han de d’estar suficientment obertes per a mantindre la ressonància. Per a la «u» seguim un 
procés similar a la «i» amb la salvetat que la llengua no ha de tindre una posició tan adelantada i la 
mantenim darrere del tot. La «e» la fem al contrari de la «u» i de la «i»: Tenim la boca més oberta i la 
llengua més avançada, encara que no tan apegada a la part superior de la cavitat bucal. 

Cal remaracar que la pronunciació de les vocals és en anglès americà. 

Slap (o slaptonge) 

 
Fig. 8: Notació del slap, normalment acompanyada de sforzando Clau de fa 4 

 

El slap (bufetada o colp), fa referència al so que produim quan la columna d’aire que circula per 
l’instrument és repentinament tapada (amb la llengua o la mà). 

Este so percutiu se pot afinar estenent la vara. Stuart Dempster diu: «L’altura pot canviar amb 
esta tècnica de colp de llengua mitjançant el moviment de la vara. (...) Esta sensació d’altura es 
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pot incrementar afegint el transpositor de fa, que allarga el recorregut de la  tuberia.» (Dempster, 
1980. The Modern Trombone: 24). 

El so real del slap no es correlaciona amb l’escrit, ja que s’efectua una 8va inferior al so escrit.  De 
no usar esta escriptura, el registre seria massa greu i difícil de desxifrar. Aparentment, si a 
l’impuls d’aire li donem una xicoteta vibració del llavi superior, podem aconseguir un doble so, 
el del slap normal i un altre que generem amb la vibració dels llavis que se correlaciona amb una 
octava superior a la nota original del slap. 

L’altra tècnica és la del spitonge (llengua escopida) i l’efectuem projectant la llengua cap a la part 
posterior de la boca, imitant l’efecte que es produeix quan s’escopim. Açò crea un efecte de so 
molt estrepitós i més agressiu que el slap normal. 

 
Fig. 9: Passatge final de l’obra on veiem exemples de spitslap Clau de fa 4 

 

Esta tècnica la trobem al pentagrama 6 i 7 de l’última pàgina. Després del slap hi ha un grup de 
corxeres sobre l’ús del transpositor. La nota inicial i la final l’hem de fer amb el spitonge i les del 
mig amb una mena de doble picat imperceptible, fet tan ràpid com pugam. De forma precisa i 
pulcrament escrita, Voro indica les posicions i combinacions del transpositor per aconseguir esta 
seqüència sense trencar el recorregut de la vara. 

Consonants 

 
Fig. 10: Passatge on apareixen els quatre usos de les consonants. Clau de fa 4. 

 

Normalment, verbalitzem les diferents formes d’atac donant èmfasi a la consonant que 
caracteritza el so percutiu desitjat. Així, per a fer un atac picat pronunciem ta, per fer una 
lligadura el ra, per fer un atac més suau i menys percusiu usem da, etc. Les consonants ací les 
limitem a l’efecte percutiu, eliminant la vocal posterior. Voro ens presenta quatre consonants: la q, 
la t, la sh i la r (Fig 10). 

En la consonant r (no s’especifica la pronunciació fonètica) farem una r palatal continuada, 
semblant a un frullato. El so ve de les cordes vocals, per tant ens permet afinar i fer les melodies. 
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La t i la q son consonant habituals. Per a la  sh  imitarem el so de la s sorda, acompanyat 
normalment de crescendos i sforzandos. El format fa referència al simbol utilitzat per a demanar 
silenci. 

Glissandos Harmònics 

En la música de nova creació, este tipus de glissando harmònic no és tan freqüent ja que la seua 
dificultat augmenta quan es fa de forma descendent. 

 
Fig. 11: Glissando ascendent Clau de fa 4. Dempster, Stuart. 1980. The Modern Trombone: 20-21 

 

Per a fer este glissando (Fig 11), situem la vara en primera posició per tal de tindre el major 
recorregut possible i efectuem una nota dins d’un registre mitjà/baix. Seguidament, conforme va 
incrementant-se la pressió de l’aire i, per tant, pujant el parcial de l’harmònic, anem expandint la 
vara, aconseguint un efecte de colp dur cada volta que saltem de parcial. 

La forma més normal de tocar estos glissandos (...) és movent la vara des de la primera posició 
fins a la quinta o la sexta (...). Este moviment de posicions produeix un efecte molt dur que es pot 
augmentar si ens n’adonem que conforme ens anem movent del registre superior a l’inferior hi 
ha un xicotet glissando real dins del «mateix parcial» de la nota (Dempster, Stuart. The Modern 
Trombone, 1980: 20-21) 

Voro utilitza el glissando harmònic sobre una mateixa posició. 

 
Fig. 12: Exemple de glissando harmònic de l’obra. Clau de fa 4. 

 

Esta tècnica s’adequa a l’ús de glissandos harmònics en un registre molt agut que impossibilita 
en gran mesura l’ús de la vara. Per aconseguir-lo, hem de saltar de parcial del marge intervàlic 
entre els parcials superiors i els inferiors. 

Anàlisi de la praxi instrumental 

Tal com indica el compositor, l’obra l’hem d’abordar per parts. L’estructurarem en dues parts 
atenent al temps de durada, que subdividirem en tres i dues parts respectivament. 
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Primera Part 6’ (primera subsecciò 2’) des de  l’inici fins al Fluente, pàg. 2. 

A l’inici, fem ús de l’harmònic vocal. Prestem atenció al primer interval que crea la nota base 
tocada i la nota falsa cantada, que trobarem en tota l’obra. És freqüent l’ús d’harmònics vocals 
que formen una 4ª augmentada respecte a la nota base. Aconsellem interioritzar este interval. El 
tempo aproximat és d’un segón a la negra, un poc més ràpid potser. Este primer pentagrama es 
pot entendre com a una cadència, on els punts d'unió i de referència són els calderons indicats. 

Altres simbologies, com with oscillation, indiquen que la nota llarga l’hem d’executar amb una 
mena de vibrato que farem amb el diafragma per crear colps d’aire. Les sigles OP (Original 
Position) fan referència a la posició de l’instrument. En les indicacions trobem exemples 
d’harmònic vocal que forma una 4ª augmentada respecte al baix. L’interval s’ha de 
complementar amb la tècnica d'oscil·lació a fi de donar una sensació d’incertesa o inestabilitat 
(Fig 13). 

  
Fig. 13: Inici de l’obra descrit en este passatge. Clau de fa 4 

 

Després, apareix un passatge d’indole cadencial, amb una baixada de dinàmiques respecte de la 
nota anterior. Cal exagerar les dinàmiques i les matitzacions. El passatge se’ns presenta amb un 
entramat ple d’harmònics vocals, la majoria creant intervals «dissonants» entre si, amb excepció 
de l’uníson inicial, l’octava a l’inici del crescendo i la 13va final, que prepara la nota inicial del 
següent passatge (una 6a Major/3a menor de forma simplificada). Seguidament, entrem en un 
nou passatge de caràcter més rítmic caracteritzat per l’ús del glissando com un canal 
comunicador entre dues notes. (Fig 14). 

Els glissandos no són suaus, l’última nota del glissando l’hem de fer curta i brusca. A més, el 
compositor dóna èmfasis a aquesta brusquedat canviant l’accentuació natural del fraseig musical, 
aportant accents a les notes següents. 

 
Fig. 14: Fragment del passatge caracterizat per glissando Clau de fa 4 

 
Més endavant haurem d’executar l’únic glissando tècnicament impossible d’esta obra, ja que va 
unit a un nou glissando de mig to sense ningun tipus de pausa. Açò transforma el glissando de 4ª 
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aumentada a un  de 5ª justa, per la qual cosa hem de trencar el parcial de l’harmònic del 
glissando per reenganxar-lo amb el nou parcial amb que acabarem el passatge. 

Este últim pentagrama abans del Calmo e meditativo està caracteritzat per l'ús de la sordina. Per 
executar les primeres notes greus, se recomana tapar el pavelló de forma completa. Si el volum 
de l’instrument decreix considerablement hem de trobar un balanç per efectuar un piano sense 
que l’efecte ensordidor de la plunger tape massa el so. El compositor crea un diàleg amb la 
direccionalitat mitjançant este motiu, intercalant esta figura que lliga la direcció below amb altres 
elements de la composició que utilitzen diferents direccions, generant així un zig-zag de 
sonoritats. 

Ací trobem una indicació en la partitura que fa referència a l’ús de la sordina i a la primera 
aparició de microtonalitat (Fig 15). 

 
Fig. 15:  Moviment de la plunger (part superior). La nota mi seguida d’un glissando que la porta a un 

quart de to descendent (símbol del bemol invertit).  Clau de fa 4 
 

Juntament amb la notació d’obertura i tancament de la plunger, hi ha tres ratlles i un símbol de 
mordent, que indiquen que hem de crear un efecte de wawa amb un ritme de fuses mentre es fa la 
nota, per acabar amb la plunger completament tancada una vegada efectuem el microinterval. 

En el Parlando, ma espressivo, la sordina crea un efecte de sforzando que provoca una resistència al 
so que després s’elimina per a crear una mena d’efecte sorpresa. En este moment, iniciem 
passatges on el registre arriba a altures més agudes que es poden veure afectades pel bloqueig 
que la sordina exerceix sobre les freqüències del trombó (Fig 16). 

                                             
Figures 16: La sordina té major efecte ensordidor en les notes efectuades en 7ª posició o en posicions on el 

parcial és bastant obsolet degut als glissandos. Clau de fa 4 
 

L’inhale (penúltim pentagrama de la primera pàgina, part superior del compàs) ens indica que 
hem de fer la respiració dins de l'instrument, de forma exagerada i forçada. 

Recomanem exercitar la vocalització sense l’instrument, bufant sense vibració de llavis, canviant  
la posició de la boca, llengua o llavis per incrementar l’efecte resonador. 

Primera Part 6’ (segona subsecció 3’)  des del Fluente fins l’Appassionato. 
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Observem una notació nova. La nota mi esta escrita amb el símbol x va acompanyada de la 
indicació slap, aclaridora. L’altura de les notes fetes amb el slap ens la dóna la posició de la vara. 
El parcial de l’harmònic que determina la forma de l’instrument és el segon; és a dir, un sib 2 amb 
les seues variants segons descendim en posició (sib en primera, la en segona, lab en tercera, etc). 
Amb el transpositor aconseguim transportar el so original d’una 4ª justa descendent, permitint-
nos començar la sèrie amb un fa i cobrir la majoria dels sons dins d’una escala, amb l’excepció del 
si natural 1. El mi i el  fa els podem tocar en dues posicions diferents (encara que açò no siga del 
tot cert). El mi no el podem fer en la posició de segona amb transpositor, perquè la mà esquerra 
està ocupada amb la sordina. 

Per fer el slap en la nota do# del quart pentagrama hauríem d’accionar el transpositor per canviar 
la llargària del tub i arribar a les notes que comencen en el registre de fa. Amb la llargària del tub 
només podem accedir al registre de sib a mi. La mà esquerra està ocupada amb la sordina i no 
podem accionar el transpositor, per tant hauríem de subjectar la sordina als dits amb algun tipus 
de cinta deixant lliure el dit polze. 

A l’inici, el compositor juga amb la posició del trombó, utilitzant la figura del sib pedal per a la 
posició baixa i els altres motius de corxeres per a la posició original. 

Quant a les consonants, en esta obra no han estat elegides de forma arbitrària i estan relacionades 
amb els noms dels protagonistes de l’obra de Cervantes, segons ens explica Voro Garcia en una 
entrevista mantinguda per a la realització d’este treball: 

Utilitze Q, t, sh i r en les articulacions per la seua sonoritat i integració en els objectes sonors del  dis-
curs musical. Però a més a més, hi ha una certa simbologia. Q i t (Quixot), r (Rocinante, rebuzno, 
rucio…), Sh (Sancho), D = Dolce (Dulcinea) - Ací Voro se refereix no a la pronunciació d’una  
consonant  (ja que la D no apareix a l’obra) sinó a un temps de l’obra amb un caràcter 
determinat. 

Per tal d’aconseguir una major teatralització en este punt, recomanem la imitació del moviment 
amb la vara quan s’efectua la vocal r palatal2 . També podem fer moviments aleatoris per 
aconseguir l’efecte teatral, ja que la intencionalitat d’este moviment no és musical sinó escènica. 

En la interpretació del motiu del conjunt de semicorxeres, hem de prestar molta atenció al canvi 
d’obertura, ja que la disposició dels accents dins del motiu varia. En el segon pentagrama de la 
següent pàgina, trobem un passatge cantat sobre la nota mi3. L’última nota, un fa, és la més 
elevada del tram. 

                                                                 
2 Quan cantem dins del trombó o utilitzem la veu com a origen del so, la vara ja no és útil perquè l’altura de les notes la 
determina la tensió de les cordes vocals i el trombó té la funció de caixa de ressonància. 

3 El compositor no especifica quina posició vol per a la sordina en este punt. Deduïm que és una posició oberta. 
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Al Più mosso, hem de tocar les notes indicades amb frullato i sense articulació, a fi d’aconseguir 
un efecte de glissando. Al mateix temps hem d’aconseguir un efecte wawa obrint i repentinament 
tancant la sordina. Per referència, el so desitjat s’assembla al d’una botzina4. 

Primera Part 6’ (tercera subsecció 1’) Appassionato 

Esta subsecció es caracteritza per l’alternança de tres motius. El primer és una escala d’harmònics 
ascendent quasi completa tocada amb doble picat (específicada a la partitura, Tk.) Tocarem la 
sèrie d’harmònics de la posició inicial de l’escala de forma ascendent desde l’harmònic 1 (Fig 17) 
fins l’11. L’escala està incompleta perquè l’harmònic 4 s’omet. Esta construcció és la mateixa per 
a tots els motius encara que es toquen en diferents posicions. S’especifica que s’ha de tocar amb 
un doble picat, que s’inicia després del primer harmònic. Destaquem l’apartat de la dinàmica i 
els accents. 

 
Fig. 17: Escala incompleta harmònica. 4t omés. Clau de fa 4 

Segona Part 3’ (primera subsecció 2’) 

Per aconseguir l’òptima execució dels glissandos harmònics, donada per la disposició natural 
dels harmònics dins de l’instrument, ens hem de fixar en les indicacions amb nombres romans 
que apareixen en els grups de glissandos que marquen la posició. 

Els Dolce, molto expressivo  recomanem fer-los dolçament i delicadament, prestant  atenció als 
valors de les figures (el tempo pot ser interpretat de forma més flexible i fluctuant però els valors 
persisteixen i tenen una relació proporcional uns amb altres). 

Els moments dels glissandos harmònics estan carregats de tensió. Hem de crear contrast amb els 
dolces, per evitar que esta subsecció quede blana o poc atractiva. 

L’últim dolce és una mena de «reexposició»  que utilitza els motius del principi de l’obra. L’Intimo 
és una demostració de la majoria de les tècniques. 

Segona Part 3’ (segona subsecció 1’) calmo e meditativo 

Es caracteritza per l’ús del slap i els harmònics vocals que s’intercalen i apareixen en diferents 
formats. Els slaps utilitzen diferents variacions per donar complexitat, els harmònics vocals tenen 

                                                                 
4  Advertim que al primer pentagrama de la quarta pàgina apareix un glissando aparentment impossible, però 
practicable gràcies al transpositor. No obstant, com en este moment estem fent ús de la sordina de forma activa, no es pot 
executar. El glissando és el que va de fa# (7ª transpositor) a do (1ª transpositor). 
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poca o ninguna variació i donen estabilitat al moviment final (els harmònics han sigut sinònim 
d’intervàliques poc consonants, però l’últim interval amb harmònic vocal és una 8va justa). 

 
Fig. 18: Ací s’observen tres series de spitslaps. Clau de fa 4 

 
Este slap, de caràcter més agressiu i violent, manté les propietats d’afinació del slap normal, inclús 
les millora, perque no es limita a un sol parcial i es pot entonar segons la pressió aplicada (Fig 18). 

Este spitslap només apareix en la nota inicial de la sèrie i al final. Les notes intermitges les hem 
d’executar amb atacs inaudibles per donar un efecte de rapidesa. Voro detalla en la partitura 
quina posició és la idònia per fer la sèrie i si es necessita usar el transpositor o no5. 

 
Fig. 19: Fragment que deixa  llibertat en les altures de les notes. 

 
Free pitches (altures lliures), significa que l’autor ens deixa llibertat respecte de l’altura de les 
notes. En les gravacions recopilades se manté una rítmica idèntica (Fig 19). 

Per últim, l’anotació as if out to leave the scene indica que hem de simular abandonar l’escenari i 
després tornar i dirigir les últimes notes als oients (Fig 20). 

 
Fig. 20: El text by turning to the public (dirigir-se al públic). (Clau de Do 4.) 

 

Posada en escena 

                                                                 
5 La partitura no especifica que l’última sèrie s’ha de fer sense usar el transpositor. S’ha de tindre en consideració a fi que 
l’altura de la nota desitjada no siga errònia. 
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John Kenny introdueix l’obra amb una xicoteta explicació. Insisteix en la teatralització, tant per 
entretindre el públic com per expressar la nostra relació personal amb l’obra. John efectua 
moviments que capten l’atenció del espectador6. En l’entrevista mantinguda, proposa tocar l’obra 
assentat en una cadira de rodes, per  moure el cos de forma  còmoda, simbolitzant en certa forma 
la montura d’un ase. 

En el seu disc Sinèrgies, Carlos Gil és extremadament fidel a l’obra i ens deixa un registre sonor que  
exemplifica una execució magistral. 

Reflexió final 

L’aproximació de Voro a la música contemporània és delicada i subjectiva i refusa qualsevol 
definició que l’etiquete en un estil concret. És un compositor totalment lliure. La seua obra 
Aventuras del rebuzno, per la temàtica i els recursos emprats, és única en el seu estil. L’ús de slap 
amb les seues variacions, la vocalització, els harmònics vocals, el delicat ús de la plunger i l’extens 
apartat teatral, suposen tot un repte per a l’intèrpret. Pertany a un repertori especial per al trombó 
dels nostres temps, un exemple del que les noves corrents estilístiques poden aportar. Des d’una 
perspectiva interpretativa suposa un repte, noves tècniques i dificultats, l’apertura a nous camins i 
una ruptura dels esteriotips, aportant major moviment a l’escenari i entreteniment al públic. 

Per finalitzar, aconsellem la lectura de l’assaig de Francisco Alaya. D’esta manera podrem entendre 
completament l’obra de Voro Garcia: la creació literària expressada en llenguatge musical amb tota 
la seua profunditat psicològica, una fita que va més enllà de la tècnica i l’anàlisi perquè habita en 
els dominis de l’art i l’experimentació creativa. 

Bibliografia: 

-Adam Ferrero, Bernardo, 2003. 1000 Músicos valencianos. València: Sounds of Glory. 
-Austin Duke, Cason, 2001. A performer's guide to theatrical elements in selected trombone literature. 

Tesis Doctoral: Louisiana State University. 
-Ayala, Francisco, 2005. La Invención del Quijote. Madrid: Suma de Letras 
-Barbeta, Vicent, 2018. Aproximación a la interpretación y análisis de la obra Oxímoron de Voro García. 

TFT: Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, València. 
-Buj Corral, Marina, 2015. Partituras gráficas y gráficos musicales circulares en el Arte Contemporáneo 

(1950-2010). Tesis Doctoral: Universitat de Barcelona. 
- Casares Rodicio, Emilio, Díaz Gómez, Rafael i Galbis López, Vicente, 2006. Diccionario de la música 

valenciana. Madrid: Iberautor promociones culturales S.R.L. 
-Cervantes, Miguel. 2015. Don Quijote de la Mancha (Edición conmemorativa de la RAE y la ASALE). 

Madrid: Alfaguara. 
-Dempster, Stuart, 1980. The Modern Trombone. Indiana: Accura Music. 
-Espí Espert, Jordi Ricard, 2018. Aproximació a la interpretació de l’obra de Voro García, Multaqa 

(Cuando el desierto deja aflorar…), per a trombó i electrònica. TFT: Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo, València. 

                                                                 
6 Este vídeo mostra un clar exemple del que John és capaç de fer teatralitzant una improvisació tocada amb el trombó: 
https://www.youtube.com/watch?v=ledDZwqahuA 



 
 ___________________________________________________________________________________ 

-Garcia, Voro, 2015. Aventuras del Rebuzno [Música impressa]. Sueca: SB Editions. 
-Gil, Carlos, 2019. Aventuras del Rebuzno [Registre Sonor]. 
-Hába, Alois, 1984. Nuevo tratado de armonía: Real Music. 
-Huron, David i Berec, Jonathon, 2009. Characterizing Idiomatic Organization in Music: A Theory and 

Case Study of Musical Affordances. Ohio State University, University of Waterloo, Ohio. 
- Locatelli de Pérgamo, Ana María, 1973. La Notación de la Música Contemporánea. Buenos Aires: 

RICORDI AMERICANA. 
-Mersenne, Marin, 1636. Harmonie Universelle. Paris: Sebastien Cramoisy. 
-Pons, José, 2017. Más vale solo… Repertorio para trombón solo y electrónica de compositores españoles. 

Coruña: Editorial Beroli. 
-Sluchin, Benny, 1995. Practical Introduction to contemporary trombone techniques.  Paris: Editions 

musicales europé. 
-Sluchin, Benny i Caussé, René, 1991. Sourdines des cuivres. Paris: Editions de la Maison des 

Sciences de l’Homme. 
-Villa Rojo, Jesus, 2003. Notación y Grafía Musical en el S. XX. Madrid: Iberautor Promociones 

Culturales. 
Webgrafia: 
-Carnyx & Co. Disponible en: http://carnyx.org.uk/ [Data de consulta: 12.3.2021]. 
-EMAP. Disponible en: http://www.emaproject.eu/ [Data de consulta: 8.3.2021]. 
-Folke Rabe. Disponible en: http://www.folkerabe.se/pages/comments/eng/basta-e.html [Data 

de consulta: 22.12.2020]. 
-Innova Trombone. Disponible en: https://www.innovatrombone.com/el-trombonista-carlos-gil-

y-el-trompetista-luis-gonzalez-presentan-sinergies-by-innovatrombone/ [Data de consulta: 
12.1.2021]. 

-ITF Valencia 2015. Disponible en: http://itfvalencia2015.com/home/ [Data de consulta: 
12.1.2021]. 

-Jan Sandström. Disponible en: http://www.jansandstrom.com/thework.html [Data de consulta: 
22.2.2021]. 

-Radio Eclectus. Disponible en: https://www.mixcloud.com/RadioEclectus/radio-eclectus-039-
stuart-dempster-interviewed-apr-9-2020/ [Data de consulta: 20.2.2021]. 

-SB Editions. Disponible en: https://sbedicions.com/producto/multaqa-voro-garcia-i-fernandez 
[Data de consulta: 24.2.2021]. 

-SB Editions. Disponible en: https://sbedicions.com/producto/aventuras-del-rebuzno-voro-
garcia-i-fernandez [Data de consulta: 24.2.2021]. 

-Voro García. Disponible en: http://www.vorogarcia.com/es/bio/compositor/ [Data de consulta: 
24.12.2020]. 

- Web Archive. Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20010122095300/http://www.xs4all.nl/~huygensf/english/
haba.html [Data de consulta: 10.4.2021]. 


