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consta de:

• 50 peces originals de nivell elemental

•Tècnica progressiva, des de cordes a l’aire
fins el 4rt dit utilitzant la digitació (0-1-23-4)

•Diferents estils, des de jazz, country i música celta fins a estil clàssic,
músiques del món i música d’aventures

•Escales, arpegis, dos estudis i la peça CONCERTINO NÚM. 1 EN RE MAJOR

com a resum de tota la tècnica treballada

•Il·lustracions en color, trilogia de còmics 
i un joc de sobretaula inspirat en els jocs de rol

•CD d’acompanyament de totes les peces

•Disponible el llibre d’acompanyament de Piano
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Prefaci
Stradivari és una col·lecció de llibres per a instru-
ments de corda que va néixer com a fruit d'un repte
personal: aconseguir que els meus alumnes to-
quessin més motivats, sense renunciar per això a
una formació completa de l'instrument.

Després de l'edició dels tres primers volums per a
violí, em fa molta il·lusió presentar la versió per a
viola, en la qual he adaptat les peces perquè l'a-
lumne treballi tots els elements característics de
l'instrument.

Els tres volums abasten tot el grau elemental i
estan organitzats seguint els esquemes de digitació
tan àmpliament utilitzats en els mètodes anglosa-
xons; començant amb 0-1-23-4 en el primer volum,
seguint en el segon amb 0-12-3-4 i 0-1-2-34, i en el
tercer volum amb 01-2-34 i 01-2-3-4. D'aquesta ma-
nera l'alumne aprèn tota l'escala cromàtica en pri-
mera posició. En el tercer volum es treballa també
en la tercera posició.

He intentat seqüenciar les dificultats de forma molt
gradual, dels ritmes, les notes, les dinàmiques i els
harmònics a les dobles cordes, els canvis de posició
i els acords de tres notes, procurant combinar dife-
rents tonalitats, compassos i alteracions perquè l'a-
prenentatge sigui complet. Al principi de cada
volum hi ha un resum de les escales i arpegis més
utilitzats, amb exercicis de cops d'arc i lligadures.

Un dels grans atractius del llibre, al meu parer, és
la varietat d'estils musicals que conté, que ja moti-
ven l'alumne i l’acostumen a interpretar diferents
tipus de música. Els acompanyaments estan gra-
vats al CD que acompanya cada un dels llibres, i
abasten des d’estils moderns als més clàssics amb
instrumentacions molt diferents. A part del jazz, el
tango, la música celta o el country, també hi ha al-
gunes peces més "serioses", com els estudis (dos a
cada llibre) o els concertinos (un a cada llibre), que
serveixen de resum de tota la tècnica treballada.

Recomano als alumnes que escoltin primer la gra-
vació com a estímul, però que no la utilitzin per a
la interpretació fins a haver après bé les notes, per
evitar situacions de nervis o frustracions. Per als
alumnes que trobin massa ràpid l'acompanya-
ment del CD, hi ha l'acompanyament escrit en el
llibre de piano, molt útil també per tocar en au-
dicions o concerts.

En les gravacions corresponents a les peces del pri-
mer volum i la meitat del segon, se sent una cla-
queta gravada que marca el compàs anterior a
l'entrada de la viola. En el tercer volum l'alumne ja
ha de saber explicar bé els compassos d'espera. De
la mateixa manera la viola de referència està gra-
vada només en el CD dels dos primers volums,
això sí, a un volum baix perquè no interfereixi en
la sonoritat quan toca l'alumne.

Els dibuixos en color dels dos primers volums, tan
ben realitzats per Ester Forné —a la qual agraeixo
la seva complicitat i gran professionalitat— ajuden
molt, sobretot als més petits, a fer volar la imagi-
nació i val la pena que el professor els comenti amb
l’alumne, inventant alguna història o anècdota que
convidi a la música. També recomano el joc del La-
berint que s'adjunta al primer volum, amb la fina-
litat de crear dinàmiques de classe diferents. En el
tercer volum vaig decidir que, a causa de l'edat
dels alumnes i a l'extensió de les peces, els dibuixos
ja no eren necessaris.

Bé, només desitjar a alumnes i professors que tro-
beu en el llibre un bon amic que us ajudi en la vos-
tra tasca d'aprendre i ensenyar. Segur que hi haurà
coses que us agradaran més i d’altres que menys,
però espero que en tot cas us proporcionin l’ocasió
d’experimentar el plaer de fer música.

Joan Alfaras
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