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CLAVECIN ROÏAL:
LO SUBLIM I LA FANTASIA
PABLO GÓMEZ ÁBALOS,
CLAVECIN ROÏAL – WAGNER 1774
(SCHWARZ 2019)*

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788) 

• Fantasia I (1782, Kenner und Liebhaber, IV)
Wq 58/6 (mi bemol major)

• Fantasia II (1782, Kenner und Liebhaber, IV)
Wq 58/7 (la major) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

• Grande Sonate Pathétique pour le Clavecin ou Piano-Forte   
(1798) op. 13 (do menor)

Grave – Allegro di molto e con brio
ADAGIO Cantabile
RONDO Allegro

CARL PHILIPP EMANUEL BACH

• Fantasia I (1782, Kenner und Liebhaber, V)
Wq 59/5 (fa major)

• Fantasia II (1784, Kenner und Liebhaber, V)
Wq 59/6 (do major)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

• Sonata quasi una Fantasia per il Clavicembalo o Piano-Forte   
(1800) op. 27, nº 2 (do sostenido menor)

Adagio Sostenuto
Allegretto – Trio  
Presto Agitato

(*) Projecte d’investigació artística guardonat en 2017 amb una Beca 
Leonardo a Investigadors y Creadors Culturals (Fundació BBVA).
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El Clavecin roïal és un instrument de teclat inventat a 
Dresden per Johann Gottlob Wagner en l'any 1774. 
Malgrat el seu nom, no té plectres com el clavecí, sinó 
martellets. Aquesta és la característica per la qual és 
considerat un tipus de pianoforte. La seua forma 
rectangular, com la d'un clavicordi de grans dimensions, 
li dóna la classificació de Tafelklavier (piano de taula). Els 
martellets del Clavecin roïal són de fusta nua, sense 
coberta. Per això, la seua sonoritat original és similar a la 
del clavecí. Johann Nikolaus Forkel el va presentar com 
"un tipus de clavecí" en la seua Musikalisch-Kritische 
Bibliothek de 1779.

Les particularitats del Clavecin roïal són: la ressonància 
deguda als apagadors separats per defecte de les cordes 
(invers al piano actual); la possibilitat de canviar el timbre 
mitjançant registres manipulats per tres genolleres; i una 
tapa sobre la taula harmònica controlada per una altra 
genollera per a efectes dinàmics i el fortissimo. En 
paraules de Wagner, el Clavecin roïal pot sonar com un 
clavecí ressonant, clavecí normal, arpa, llaüt, Pantalon 
(dulcimer de Hebenstreit) i pianoforte (!).

NOTES
AL PROGRAMA

Wagner va vincular el Clavecin roïal amb la música d'estil 
improvisat en l'anunci que va publicar el 1775, 
convertint-lo en una eina idònia per a les fantasies. No és 
sorprenent que Carl Philipp Emanuel Bach reprenguera 
aquest gènere just el 1782, any que va adquirir el seu 
Clavecin roïal. La imaginació compositiva i les seues 
improvisacions li van atorgar un estatus de geni original. En 
una carta de 1782, referenciant les dues fantasies del 
Kenner und Liebhaber IV, C. P. E. Bach va comentar a l'editor 
Breitkopf: "així, després de la meua mort, un podrà veure 
quan fantàstic (imaginatiu) vaig ser". C. P. E. Bach va apreciar 
la ressonància sense apagadors del pianoforte com un 
element fabulós per la improvisació i fantasia. La seua 
brava, irregular i complexa música, va ser rebuda pels seus 
coetanis com "sublim"; un valor present al debat 
intel·lectual i artístic alemany des de la segona meitat de 
segle XVIIl gràcies al filòsof Moses Mendelssohn – amic de 
C. P. E. Bach – després de traduir en 1758, The Origin of our 
Idees of the Sublim and Beautiful d'Edmund Burke. El filòsof 
Christian Friedrich Michaelis, seguidor d'Immanuel Kant va 
resumir en 1805 el sublim en música al Berlinische 
Musicalische Zeitung:

El sentiment del sublim es desperta en la música 
quan la imaginació s'eleva al plànol de l'il·limitat, el 
incommensurable, el inconquistable [...] només el que 
pot ser sublim depassa les competències conceptuals 
de la imaginació: semblant enormement gran i 
important, extremadament remot i estrany per ser 
captat fàcilment per la imaginació.
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El propi C. P. E. Bach descriu els patiments dels seus atacs 
de gota en la Fantasia (Wq 58/7), adaptant musicalment 
el Burkiano patiment i turment corporal productor del 
sublim. Les fantasies de C. P. E. Bach, habitualment 
escrites sense línies de compàs, estan plenes d’arriscats 
efectes dinàmics i harmònics, marcades articulacions i 
accents, modulacions inesperades, canvis de textura, 
passatges atemporals i silencis que obliguen a repensar 
els espais sonors. Les possibilitats tímbriques del Clavecin 
roïal el converteixen en l'instrument ideal per aquesta 
música.

El plaer pels canvis de timbre i la ressonància va modelar 
l'estètica sonora del pianoforte alemany de la segona 
meitat de s. XVIII, propiciant molts dels gestos idiomàtics 
en el primerenc repertori pianístic. Llargs passatges 
arpegiats, passatges tipus "cançó de llaüt", notes greus, 
accents i contrastos dinàmics nodreixen les textures que 
sol·liciten timbres especials. Forkel ofereix un valuós 
testimoni en el seu Musikalischer Almanach de 1782 de 
com els constructors de pianofortes es van esforçar per 
oferir instruments amb moltes possibilitats tímbriques: 
"avui en dia, poques vegades un veu un bon pianoforte 
on no hi haja almenys tants registres que amb la seua 
combinació no s'obtinguen 10 o 12 canvis."

La música de Ludwig van Beethoven nodrida dels 
elements especials de les fantasies i plena d'efectes 
sublims, conté els mateixos principis i llibertats 
improvisatòries que van guiar les obres de C. P. E. Bach. No 
en va, la seua sonata op. 27 nº 2 porta el títol de Sonata 
quasi una Fantasia i en l'inici de l'Adagio Sostenuto indica: "Si 
deve Suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e 
Senza Sordino", és a dir, sense fer servir els apagadors. El 
caràcter i força passional del Presto-agitato o la Grande 
Sonate Pathétique op. 13 (Grave-allegro i Rondó), els 
accents, articulacions, contrastos dinàmics i temporals, així 
com la textura "cançó de llaüt" del segon moviment 
d'ambdues sonates són característiques ideals per a les 
qualitats del Clavecin roïal.

El Clavecin roïal es va construir en gran nombre i va ser 
àmpliament distribuït per Alemanya i altres països, i 
fabricat per altres importants constructors, gaudint de 
molt de prestigi. El seu final va esdevenir en els primers 
anys del XIX, quan les exigències tècniques i sonores del 
piano es van centrar en la potència necessària per omplir 
les noves sales de concert.
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Intèrpret i investigador del fortepiano i clavicordi. Ha 
ofert concerts amb instruments del s. XVIII de museus i 
col·leccions (Museu de la Música de Barcelona, col·lecció 
d'Esther Ciutat; col·lecció Fritz Neumeyer de Bad 
Krozingen), així com amb còpies de Kerstin Schwarz i 
William Jurgenson. Col·laborador del Museu de la Música 
de Barcelona. En 2017 va ser guardonat amb una de les 
prestigioses beques Leonardo de la Fundació BBVA pel 
projecte: "Clavecin roïal: timbres y fantasía de lo Sublime", 
incloent la primera còpia mundial de l'instrument, el CD 
"Sublime Clavecin roïal" i el llibre Wagner's Clavecin roïal. 
An instrument for the Musical Sublim (Documenta 
Universitaria) publicació en 2021.

Convidat a impartir cursos, conferències i monogràfics 
d’interpretació i tècnica pianística a Espanya, Alemanya, 
Mèxic, Argentina i França. En la seua tesi doctoral, Die 
wahre Art das Clavier mit Fantasie zu spielen. Gesto y Tempo 
en los Rondós y Fantasías de C. P. E. Bach: Un Referente para 
el Complejo Expresivo, va elaborar un sistema d'anàlisi 
musical "tridimensional" sota el concepte de "complex 
expressiu" incloent els aspectes físics de la relació 
instrument-intèrpret en la creació musical.

Editor i coautor del llibre El piano de taula Zumpe & 
Buntebart del Museu de la Música de Barcelona (Documenta 
Universitaria, 2018). Ha publicat: "El gest en música: anàlisi 
de la Sonata II (H. 130) de Kenner und Liebhaber I de Carl 
Philipp Emanuel Bach" (Música y Cuerpo, Calanda 2015; 2ª 
ed. 2017); "From C. P. E. Bach 's Probestücke to Schumann' s 
Studien op. 3. Two ways of thinking about body and sound 
on the keyboard "(Zur Entwicklung des Klavierspiels von Carl 
Philipp Emanuel Bach bis Clara Schumann, Wissner 2017) i " 
Hidden stories of sound effects and timbre changes in the 
early piano history. A case study: the Clavecin roïal and the 
art of sound Mutations for the musical sublim "(Hidden 
archives, Hidden practices: Debats about music-making, UA 
Editora 2020).

Professor i director del màster de Tècnica i biomecànica 
pianística de la Esmar/Musikeon. Professor del Màster de 
Musicologia de la Universitat de la Rioja i del Màster 
d'Interpretació i Pedagogia del Piano de la Universitat 
Internacional d'Andalusia.

PABLO
GÓMEZ ÁBALOS
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Col·laboren
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