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4. COMPOSITOR 
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4.1 Catàleg 
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

      

3. Dades historiogràfiques

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol 
Genèric

1.3 Títol original

Op. 1 Polca per a P “a teresita ribes/ hechicera/ polka para 
piano/ abelardo mus (op.I)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Polca La M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tempo de polka 2’ Piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

25 d’agost de 1917 Borriana a Teresita Ribes

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm.

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

82 compassos, 2 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 2 pautes per sistema i 6 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta. Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

      

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 2 Fox-tot per a P “a mr. derouin/ el pelacañes/ fox-trot/ 
abelardo mus (op. 2)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Fox-trot Mi b M 2/2

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

- 4’ Piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Setembre de 1923 París A Mr. Derouin

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm.

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 4 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p

Negre 2 pautes per sistema i 6 sistemes per pàgina

Borrador; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

      

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol 
Genèric

1.3 Títol original

Op. 3 Fox-tot per a P “new-york/ fox-trot/ abelardo mus (op. 3)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Fox-trot Fa M 2/2

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

- 3’ Piano sol

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Gener de 1924 París -

3.4 Data d’estrena

Sense documentar

!480



4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm.

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 4 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p

Negre 2 pautes per sistema i 6 sistemes per pàgina

Borrador; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol 
Genèric

1.3 Títol original

Op. 4 Tractat per a Vl “método elemental de violin/ abelardo mus 
(op. 4)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Tractat per a Violí Do M 4/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Moderato 15’ Dos violins

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1924- 1925 París A mis alumnos

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

28 d’abril del 2007 Borriana D. Gil i E. Garrigosa (violins)

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6x30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

32 pàgines Abel Mus PG
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Aspectes funcionals 

5. Observacions 

El tractat té exercicis purament tècnics i duets originals de Mus o obres conegudes on 

Mus afegeix l’acompanyament. Els duets estan estructurats de la següent manera: 

[1] p 21-22: “I / moderato”, Do Major, 4/4;  

[2] p 22-23: “II / moderato”, Do Major, 4/4; 

[3] p 24: “III / andante”, Do Major, 4/4; 

[4] p 25-26: “IV”, Do Major, 4/4; 

[5] p 29-30: “V”, Do Major, 4/4; 

[6] p 31-33: “VI”, la menor, 4/4; 

[7] p 35-36: “VII/ para las corcheas ligadas”, la menor, 4/4; 

[8] p 37-38: “VII/ danza antigua “la romanesca” autor desconocido”, la menor, 4/4; 

[9] p 39-40: “IX/ “himno alemán” haydn”, Sol Major, 4/4; 

[10] p 41-42: “X/ lección en sol mayor”, Sol Major, 4/4; 

[11] p 43: “XI/ “cantemos victoria” handel”, Sol Major, 4/4; 

[12] p 44-46: “XII/ lección en mi menor”, mi menor, 4/4; 

[13] p 47-48: “XIII/”, mi menor, 3/4; 

[14] p 49-50: “XIV/ “himno inglés”, Re Major, 3/4; 

Hi ha dues versions de diferents anys, una en francès i una altra en castellà. 

La versió francesa és la primera versió que va escriure i es titula: Les premiers principes 

du Violon. Méthode elementaire dedicée a mes élèves. Aquesta versió té duets originals 

de Mus que ell mateix va suprimir a la versió definitiva en castellà. La versió francesa 

està inacabada ja que les últimes fulles contenen esbossos d’exercicis amb canvis de 

posició que no va completar ni va transcriure a la versió definitiva.  

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 2 pautes per sistema i 6 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 5 Cançó de bressol 
per a Vl i P

“I/ CANCIÓN DE CUNA/ BERCEUSE"

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó de bressol Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tranquilo. q = 80
2’30’’ Violí i piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1926 París A mi madre

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

30-5-1927 Teatre Principal de Castelló A. Mus (violí)/ E. Mus (piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Existeixen quatre versions diferents d'aquesta obra realitzades pel mateix Mus: 

L’op. 5b és la versió per a veu i piano, l’op. 5c correspon a la versió per a orquestra de 

corda i l’op. 5d és per a violí solista i orquestra de corda. 

 
Entre la versió manuscrita i l'edició realitzada a París el 1928 hi ha petites variacions 

dinàmiques i de tempo. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat “A L’ACCORD PORFAIT”/ PHONOS/ 

MUSIQUÉ ET INSTRUMENTS/ P. 

BEUSCHER/ PARIS-15º/ 66, Av de la 

Motte-Picquet

21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 3ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Existeix Imprès Arxiu familiar Mus

Tipus d’edició Lloc i any d’edició Editor

Primera edició París, 1928 Rouart , Lerolle & C. 

Editeurs. 29 rue d’Astorg, 

Paris
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

  

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 5b Cançó de bressol per a 1 v i P “Canción de cuna"

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel MUS, Abel Les jeux, les rires, les 
chansons

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó de bressol Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Tranquilo. q = 80
2’30’’ Veu i piano Francès

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1926 París A mi madre

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Existeixen quatre versions diferents d'aquesta obra realitzades pel mateix Mus. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 15,6 x 24 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 4ps Abel Mus PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 1 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu familiar Mus
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1. Descripció del contingut 

2. Dades musicals: 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 5 c Cançó de bressol 
per a Orq de corda

“Canción de cuna /para/ Orquesta de 
cuerda/ (o violin solo y Orquesta ad 
libitum)/ sin sordina/ de / Abel Mus/
Nota: Caso de tocarla a violin solo (sin 
sordina y Orquesta/ (con sordina)/ los 
violines Iº tocarán la parte escrita al 
dorso/ de sus papeles.

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó de bressol Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tranquilo. q = 80
2’30’’ Orq de corda
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3. Dades historiogràfiques 

  

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Existeixen quatre versions diferents d'aquesta obra realitzades pel mateix Mus: 

L’op. 5b és la versió per a veu i piano, l’op. 5c correspon a la versió per a violí solista i 

orquestra de corda i l’op. 5d és per a orquestra de corda. 

La versió 5c i 5d estan a les mateixes PS. 

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1926 París A mi madre

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

Sense documentar

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat CONSERVATORIO DE MÚSICA/ 

CASTELLÓN

21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 3ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 5 pautes per sistema i 2 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu familiar Mus
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1. Descripció del contingut 

2. Dades musicals: 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 5 d Cançó de bressol 
per a Vl i Orq de 
corda

“Canción de cuna /para/ Orquesta de 
cuerda/ (o violin solo y Orquesta ad 
libitum)/ sin sordina/ de / Abel Mus/
Nota: Caso de tocarla a violin solo (sin 
sordina y Orquesta/ (con sordina)/ los 
violines Iº tocarán la parte escrita al 
dorso/ de sus papeles. 

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó de bressol Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tranquilo. q = 80
2’30’’ Violí i Orq de corda
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3. Dades historiogràfiques 

  

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Existeixen quatre versions diferents d'aquesta obra realitzades pel mateix Mus. 
La versió 5c i 5d estan a les mateixes PS 

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1926 París A mi madre

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

22 de maig de 1934 Saló d’actes del 
Conservatori de Música de 
Castelló

Orquestra de Cambra del 
Conservatori de Castelló, 
Abel Mus (violí) i Vicente 
Asencio (director)

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat CONSERVATORIO DE MÚSICA/ 

CASTELLÓN

21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 3ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 5 pautes per sistema i 2 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu familiar Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

      

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 6 Vals per a Vl i P “vals en do # menor/ para/ violin y 
piano/ f. chopin/ (op. 6)/ arreglo de abel 
mus”

1.4 Compositor

CHOPIN, Fréderic 
MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Vals Do # m 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tempo giusto 4’ Violí i piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1926 París -

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

16-02-1941 Teatre Principal de València A. Mus (violí)/ E. Mus 

(piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

És un arranjament per violí i piano de l’obra homònima de Chopin. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat Segell AM 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

187 compassos, 10 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 7 Cançó per a 1 v i P “a lucienne debiol/ la esmeralda/ 
poesia de j. calzada carbó música 
de abelardo mus (op.7)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel CALZADA CARBÓ, J. Esmeralda piedra verde

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere. 2.2 Tonalitat. 2.3 Compàs.

Cançó Re m 2/4

2.4 Tempo. 2.5 Duració. 2.6 Instrumentació. 2.7 Idioma.

Tranquilo.  q= 44
1’50’’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre 1927 París A Lucienne Debiol

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

14-3-1929 Sociedad Artística Mus de 

Burriana

T. Martínez (tenor) A. Mus 

(piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

40 compassos, 2 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 8 Duo per a Vl i P “II/ LEYENDA MORA/ LÉGENDE 
MAURESQUE/ a Andreé Fascholin/ 
ABELARDO MUS/ op. 8

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Duo si b m 4/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Recitativo. q = 66
3’30’’ Violí i piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Agost 1928 París A Andrée Fascholin

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

08-11-1928 Sala Gaveau de París A. Mus (violín)/ E. Mus (piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Entre la versió manuscrita i la publicada trobem petites diferències sols amb les 

articulacions i dinàmiques. A la versió manuscrita hi ha dinàmiques que l’editor va 

obviar al considerar que no era necessari posar dos cops la mateixa indicació. La resta 

és idèntic. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat “A L’ACCORD PORFAIT”/ 

PHONOS/ MUSIQUÉ ET 

I N S T R U M E N T S / P . 

BEUSCHER/ PARIS-15º/ 66, 

Av de la Motte-Picquet

21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 3 ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Existeix Imprés Arxiu família Mus

Tipus d’edició Lloc i any d’edició Editor

Primera edició París, 1928 Rouart , Lerolle & C. 

Editeurs. 29 rue d’Astorg, 

Paris
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 9 Cançó per a 1 v i P “a katherine goetman/ 
madrigal del beso/ poesia 
de j. calzada carbó música 
de abelardo mus (op. 9) 

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel CALZADA CARBÓ, J En mi boca un beso

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi m 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Gracioso. q = 168 1’30’’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Abril 1928 París A Katherine Goetman

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

Març 1929 Sociedad Artística Mus de 

Burriana

T. Martínez (tenor) A. Mus 

(piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Es conserven dos manuscrits diferents. Un amb dimensions 27,1 x 34,7 cm que és del 

1929 i no té la cal·ligrafia característica de Mus. Aquest manuscrit té escrita la data 29 

de desembre de 1929 al final de l’obra però aquesta obra es va estrenar mesos abans. 

L’altre manuscrit té escrita la data “abril 1928” i el va realitzar al final de la seva vida 

amb l’intenció de recopilar totes les seves composicions amb un mateix format (21,6 x 

30,6 cm).  

S’aprecien diferències entre els dos manuscrits en les dinàmiques, tempos i les 

articulacions. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 27,1 x 34,7 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

68 compassos, 5 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Blau 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 10 Suite per a P “escenes d’infants/ chiquillaes/ 12 
escenes infantils per a piano/ dedicaes a 
encarnación mus per/ abelardo mus (op. 
X)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Suite Re M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tranquilo. q= 92
25’ piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1928 París A Encarnación Mus

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

12-07-1931 Teatro Oberon de Burriana Encarnación Mus (piano)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

L’estructura dels dotze moviments de l’obra és la següent: 

[1] p 2-3: “I … al despertar…”, Re Major, 3/4;  

[2] p 4: “II … en missa…”, Re Major, 2/2; 

[3] p 5: “III … la lliço del agüelo…”, Sol Major, 3/4; 

[4] p 6-7: “IV … soldaets de plom…”, Sol Major, 2/4; 

[5] p 8: “V… les campanetes del cel…”, La Major, 3/8; 

[6] p 9: “VI … a conillet amagat…”, Sol Major, 2/4; 

[7] p 10-11: “VII … en tartaneta…”, Sol Major, 2/4; 

[8] p 12-13: “VIII … dia de dól…”, Re Major, 3/4; 

[9] p 14-15: “IX … el pianet de corda…”, Sol Major, 3/8; 

[10] p 16-17: “X … Caçoleta de detrás…”, si menor, 2/4; 

[11] p 18-19: “XI … el móti…”, sol menor, 4/4; 

[12] p 20-21: “XII … cuant tot descansa en lo poble…”, Sol Major, 6/8; 

Existeix una versió del mateix Mus realitzada el 1936 per a orquestra de corda i piano. 

Aquesta versió apareix en el catàleg sota la denominació opus 10b. 

Per a aquesta obra tres autors diferents han escrit cometaris poètics que precedeixen 

cada un dels moviments a manera de preàmbul. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

564 compassos, 20 ps. Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 2 pautes per sistema i 8 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

2. Dades musicals 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 10b Suite per a Orq i 
P

“a encarnacion mus/ escenes infantils/ 
per a / orquestra de cambra i piano/ 
abelardo mus

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Suite Re M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tranquilo. q= 100
25’ Orq de corda i piano
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3. Dades historiogràfiques 

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

L’estructura dels dotze moviments de l’obra és la següent: 

[1] p 2-3: “I … al despertar…”, Re Major, 3/4;  

[2] p 4: “II … en missa…”, Re Major, 2/2; 

[3] p 5: “III … la lliço del agüelo…”, Sol Major, 3/4; 

[4] p 6-7: “IV … soldaets de plom…”, Sol Major, 2/4; 

[5] p 8: “V… les campanetes del cel…”, La Major, 3/8; 

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1935 Castelló A Encarnación Mus

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

22 de desembre de 1935 Saló d’actes del Conservatori 

de Música de Castelló

Orquestra de Cambra del 

Conservatori de Música de 

Castelló

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat C O N S E R VAT O R I O D E 

MÚSICA * CASTELLÓN*

21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

564 compassos, 63 ps. Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 5 pautes per sistema i 2 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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[6] p 9: “VI … a conillet amagat…”, Sol Major, 2/4; 

[7] p 10-11: “VII … en tartaneta…”, Sol Major, 2/4; 

[8] p 12-13: “VIII … dia de dól…”, Re Major, 3/4; 

[9] p 14-15: “IX … el pianet de corda…”, Sol Major, 3/8; 

[10] p 16-17: “X … Caçoleta de detrás…”, si menor, 2/4; 

[11] p 18-19: “XI … el móti…”, sol menor, 4/4; 

[12] p 20-21: “XII … cuant tot descansa en lo poble…”, Sol Major, 6/8; 

És tracta d’una orquestració fet pel propi compositor de l’obra homònima per piano sol 

que va composar al 1928. 

Per a aquesta obra tres autors diferents han escrit cometaris poètics que precedeixen 

cada un dels moviments a manera de preàmbul. 
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 11 Cançó per a 1 v i P “a madeleine tremault/ prière/ sully 
prudhomme abelardo mus (op. 11)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel PRUDHOMME, Sully Ah! si vous saviez comme on pleure  

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi m 6/8

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Religieux. q. = 66 2’ Veu i piano Francès

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

11 de gener de 1929 París A Madeleine Tremault

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Hi ha dos manuscrits diferents. Un amb dimensions 27,1 x 34,7 cm que és el primer 

manuscrit i un altre realitzat al final de la seva vida amb l’intenció de recopilar totes les 

seves composicions amb un mateix format (21,6 x 30,6 cm). No hi ha diferències 

musicals entre els dos manuscrits. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 27,1 x 34,7 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 5 ps. Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 12 Cançó per a 1 v i P “for someone very small/ little 
drops of rain/ unknown 
author/ unknowm composer 
(op. 12)”

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel ANÒNIM Beating running making rivers

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Gaily. q = 136
30’’ Veu i piano Anglès

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Febrer de 1929 París For someone very small

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

25 compassos, 2 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 13 Cançó per a 1 v i P “to mrs. bessie arndt/ my doll/ 
charles kingsley abelardo mus (op. 
13)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel Charles Kingsley I once had a sweet little doll, dears,

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi b M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Slowly. q = 69 1’30’’ Veu i piano Anglès

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Febrer de 1929 París To mrs. Bessie Arndt

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

65 compassos, 4 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 14 Marxa per a Bda burriana/ paris/ y londres/ paso-doble para 
banda/ abelardo mus (op. 14)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical
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2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Al revers de la partitura Mus escriu els registres, clau i afinació de cada instrument de la 

banda. Es pot llegir la següent anotació a la portada: “24 paginas (entre ellas el genon) 

25 ejemplares- sin portada- 190,00 ptas”. Aquesta anotació no té la cal·ligrafia pròpia de 

Mus.  

La data de composició  d’aquesta obra que Mus escriu al seu catàleg és 1930 però l’obra 

es va estrenar el 15 de juliol de 1929 per tant devia ser una errada de memòria. 

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Marxa per a Bda la m 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Movimiento de pasodoble 4’ Banda 

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1929 París A mi pueblo y mis paisanos 

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

15 de juliol de 1929 Borriana Banda de Música de la Cruz Roja

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

127 compassos, 14 ps. Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 22 pautes per sistema i 1 sistema per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 15 Cançó per a 1 v i P “a anita caruana/ quisiera 
ser/ s. y a. quintero 
abelardo mus (op. 15)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel QUINTERO, S, 
QUINTERO, A.

Quisiera ser el aire que 

amoroso  

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi b M 3/8

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Apasionado. q .= 56
2’15’’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1931 Borriana A Anita Caruana

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en 

Ms.)

4.6 Format

81 compassos, 5 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 16 Himne per a 1 v i P “himno de la “gran peña”/ 
letra de agustin rodriguez 
pbro música de abelardo 
mus (op. 16)”

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel RODRIGUEZ, Agustín Cantemos alegres que 

nuestra Gran Peña 

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Himne Sol M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Marcial 2’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Juliol de 1931 Borriana -

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Hi ha dos manuscrits de la mateixa obra. Un és la primera versió que té anotacions que 

ens indiquen que es podria tracta d’un esborrany realitzat al 1931. L’altre manuscrit està 

en el format que va fer al final de la seva vida per recopilar les seves obres. Es poden 

veure diferències en la part del piano, no d’harmonia sinó de disposició de les veus. 

Existeix també una lletra alternativa amb un to irònic i burlesc que té el següent títol: 

“Himno de la Gran Peña (de broma… letra de todos) / recordada por Carlos Font de 

Mora en 1980 a sea 49 años después”. Aquesta versió està en Fa Major i sols es 

conserva la PS de la veu. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 27,1 x 34,7 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

49 compassos, 2 ps Abel Mus PG 

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 5 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals: 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 17 Cançó per a 1 v i 
P

“a katherine goetman/ solo por ti/ 
abelardo mus abelardo mus (op. 17)”

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel MUS, Abel Solito en el mundo sin tu amor vivo yo

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Re b M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

- 2’30’’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Setembre de 1932 Borriana A Katherine Goetman

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

En la catalogació realitzada pel mateix Mus apareix la data de composició com 1931, 

però al manuscrit de la composició que es troba a l'Arxiu Privat de la Família Mus la 

data de composició que apareix al final de l'obra és setembre 1932. 

Existeix una versió del propi Mus per a trio amb piano (violí, violoncel i piano) que va 

realitzar anys més tard per interpretar-la en els bars i cafès. Aquesta versió apareix en el 

catàleg sota l'opus 17b. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 5 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 17 Vals- Cançó per a 
Vl, Vc i P

“a katherine goetman/ solo por ti/ 
abelardo mus abelardo mus (op. 17)”

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Vals-cançó Re b M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

- 2’30’’ Violí, Violoncel i piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Setembre de 1932 Borriana A Katherine Goetman

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

En la catalogació realitzada pel mateix Mus apareix la data de composició com 1931, 

però al manuscrit de la composició que es troba a l'Arxiu Privat de la Família Mus la 

data de composició que apareix al final de l'obra és setembre 1932. 

És tracta d’un arranjament per trio de violí, violoncel i piano fet pel compositor de 

l’obra homònima op. 17. No hi ha una partitura general amb les tres veus però 

existeixen les PS del violí i del violoncel que va fer Mus per interpretar aquesta obra als 

bars i cafès durant la postguerra a València. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 5 ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 18 Cançó per a 1 v i P “a carmencita barberá / 
duermiendo a mi muñeca/ 
letra de/ josé salvador 
martí/ música de/ abel mus 
(op. 18)/ burriana 1931

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel SALVADOR MARTÍ, Salvador Cantando dulcemente, en 

brazos le tendré 

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó La b Major 6/8

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Despacito 1’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1931 Borriana a Carmencita Barberá

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

24 compassos, 2 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 3 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus

!522



1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 19 Cançó per a 1 v i P “a eusebita grande/ las 
golondrinas/ adolfo becquer 
abelardo mus (op. 19)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel BECQUER, Gustava Adolfo Volverán la s o scuras 

golondrinas 

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi b M 6/8

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Tranquilo. q .= 40
2’15’’ Veu i piano Castellà
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3. Dades historiogràfiques 

4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

En la catalogació realitzada pel mateix Mus apareix la data de composició com 1931, 

però al manuscrit de la composició que es troba a l'Arxiu Privat de la Família Mus la 

data de composició que apareix al final de l'obra és octubre 1932. 

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre de 1932 Borriana A Eusebita Grande

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

10-01-1943 Teatro Principal de Alicante M. Greus (soprano)/ E. Mus 

(piano)

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

42 compassos, 6 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!   

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 20 Habanera per a Gui “una mas… “habanera de salón” 
escrita un da de verano en burriana 
para un pobre millonario-guitarrista 
que no podia tocar ni comprender otra 
cosa./ abel mus (op. 20)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Habanera Mi m 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tempo de habanera (muy en 
serio) 

40’’ Guitarra

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Agost de 1931 Borriana Para un pobre millonario-

guitarrista que no podía tocar ni 

comprender otra cosa

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Al revers hi ha un esbos d’una Habanera (manuscrita i sense acabar) 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

32 compassos, 2 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 1 pautes per sistema i 5 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 21 Cançó per a 1 v i P “smiles and tears/ (sonrisas y 
lágrimas)/ letter-song/ abelardo 
mus abelardo mus (op. 21)

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel MUS, Abel You could be happy but 

preferred to suffer 

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi b M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

Lento 3’10’’ Veu i piano Anglès

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1936 Castelló A Katherine Goetman

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Existeix una versió del propi Mus per a trio amb piano (violí, violoncel i piano) que va 

realitzar anys més tard per interpretar-la en els bars i cafès. Aquesta versió apareix en el 

catàleg sota l'opus 21b. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 5 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 21b Cançó per a Vl, 
Vc i P

“smiles and tears/ (sonrisas y lágrimas)/ 
letter-song/ abelardo mus abelardo mus 
(op. 21)

1.4 Compositor

MUS, Abel

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Cançó Mi b M 3/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Lento 3’10’’ Violí, violoncel i piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

1936 Castelló A Katherine Goetman

3.4 Data d’estrena

Sense documentar
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

És tracta d’un arranjament per trio de violí, violoncel i piano fet pel compositor de 

l’obra homònima op. 21. No hi ha una partitura general amb les tres veus però 

existeixen les PS del violí i del violoncel que va fer Mus per interpretar aquesta obra als 

bars i cafès durant la postguerra a València. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

72 compassos, 5 ps Abel Mus PG i PS

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!

  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 22 Himne per a 1 v i P “himno del batallón 
“mateotti/ letra de josé 
santacreu música de abelardo 
mus (op. 22)”

1.4 Compositor 1.5 Autor del text 1.6 Íncipit literari

MUS, Abel SANTACREU, José Audaces, bravos leones, 

guerreros como el buen Cid, 

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Himne La M 2/4

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació 2.7 Idioma

- 2’56’’ Veu i piano Castellà

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Octubre de 1936 Castelló -

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

Novembre 1936 Radio- Madrid Banda Municipal de Madrid
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 30,6 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

66 compassos, 3 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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1. Descripció del contingut 

!  

2. Dades musicals 

3. Dades historiogràfiques 

1.1 Número de Catàleg 1.2 Títol Genèric 1.3 Títol original

Op. 23 Himne per a Vl i 
P

“himno de riego/ violin y piano/ abel 
mus (op. 23) martín imaz/ obra 
obligada en la zona republicana 
durante la guerra civil española- 
1936- 1939- después de terminarse los 
espectáclos o conciertos.”

1.4 Compositor

MUS, Abel; IMAZ, 
Martín

1.7 Íncipit  musical

2.1 Gènere 2.2 Tonalitat 2.3 Compàs

Himne Re M 6/8

2.4 Tempo 2.5 Duració 2.6 Instrumentació

Tempo de polka 2’ Piano

3.1 Data de composició 3.2 Lloc de composició 3.3 Dedicatòria 

Gener de 1939 València -

3.4 Data d’estrena 3.5 Lloc d’estrena 3.6 Intèrpret/s de l’estrena

Gener de 1939 València A. Mus (vl) i M. Imaz (p)
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4. Dades sobre el suport 

Aspectes físics i formals 

Aspectes funcionals 

5. Observacions 

Mus realitza una versió per a violí i piano de l'Himne de Riego amb la col·laboració de l 

pianista Martín Imaz. L'himne de Riego (original) data de del segle XIX i està atribuït a 

Gomis. 

Amb el manuscrit és conserva una carta de Mus a José Santacreu sobre algunes 

modificacions de la lletra i de la composició inicial de la música. 

4.1 Naturalesa del suport 4.2 Marques impreses o d’aigua 4.3 Dimensions

Paper pautat No es detecten 21,6 x 32,1 cm

4.4 Extensió 4.5 Autoría de l’escriptura (en Ms.) 4.6 Format

65 compassos, 3 ps Abel Mus PG

4.7 Color de escriptura (en Ms.) 4.8 Distribució: Pautes per sistema; sistemes per p.

Negre 3 pautes per sistema i 4 sistemes per pàgina

Esborrany; prova d’impremta… Tipus documental: Localització del manuscrit

Sense publicar Manuscrit Arxiu família Mus
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4.2. Anàlisi de la seva obra 

4.2.1 Anàlisi detallat de les obres representatives de cada gènere 

Per poder establir els trets generals de l’estil compositiu de Mus i definir els marges on 

es mou la seva música, s’analitzaran algunes de les obres més característiques de la seva 

producció. Per fer l’anàlisi s’han agrupat les obres segons la seva instrumentació, ja que 

en moltes ocasions tenen elements compartits condicionats majoritàriament per les 

característiques tímbriques i tècniques dels instruments. S’estudiaran les obres més 

representatives de cada grup i la resta se situarà en el context de creació i se’n detallaran 

els elements més característics. Així doncs, les obres s’estudiaran seguint les següents 

agrupacions: 

Violí i piano 

Les quatre obres per a violí i piano s’analitzaran amb més detall, ja que destaquen pel 

fet de ser les més interpretades i per ser, dues d'elles, publicades a París l'any 1928. El  

conjunt el formen dues obres originals- Canción de cuna i Leyenda mora-, que 

exemplifiquen perfectament el seu estil compositiu i dos arranjaments d’obres d’altres 

compositors- Vals en do # de Chopin i l’Himne de Riego. 

Veu i piano 

La producció d’onze cançons per a veu i piano suposa pràcticament la meitat del seu 

catàleg. S’estudiaran les característiques generals d’aquestes peces i s’analitzaran 

detingudament cançons de temàtica i característiques contrastants (Esmeralda, My doll, 

Little drops of rain, Las golondrinas, Smiles and tears i Solo por ti) per poder entendre 

d’una manera més global l’estil compositiu del compositor valencià.  

Himnes 

Mus va escriure dos himnes amb una temàtica i context històric molt contrastat. El més 

important és l’Himne del Batallón Mateotti, que va composar durant la Guerra Civil per 

ordre del govern republicà. Aquest s’analitzarà detingudament, ja que representa un estil 

molt característic i gaudeix de molta rellevància dins el seu gènere. De fet en molts 

!535



llibres d’història el nom d’Abel Mus s’associa únicament a la composició d’aquest 

himne i no se’n coneix la resta de la producció ni la seva trajectòria com a concertista. 

Piano 

Per a piano sol va escriure quatre obres. Curiosament les tres primeres del seu catàleg 

(Hechicera, Pelacañes i New York) són per a piano. Hechicera s’analitzarà per ser la 

primera obra del seu catàleg. Les altres dues obres corresponen a un mateix estil, el fox-

trot, i s’estudiaran conjuntament per determinar-ne els elements comuns. L’obra més 

important que va escriure per a piano i que anys després va transcriure per a orquestra 

de cambra va ser les Escenes d’infants. D’aquesta suite se n’extrauran les 

característiques generals, ja que són representatives del llenguatge més avantguardista 

de la seva producció. 

Guitarra 

Per a aquest instrument tan sols va escriure una senzilla havanera anomenada Una más. 

Banda 

L’única obra per a aquesta formació és un pasdoble que va composar el 1929 titulada 

Burriana, París y Londres i que va dedicar als conciutadans del seu poble natal. 

Orquestra 

Mus va realitzar dos arranjaments d’obres seves- Canción de Cuna i Escenes infantils-, 

que van tenir molt bona acollida. De fet, les Escenes d’infants, es van interpretar molt 

més en la versió orquestral que en l’original per a piano. 

Tractat per a violí 

Mus va incloure el seu Mètode elemental de violí dins el seu catàleg de composicions, 

possiblement en motiu dels duets originals que va escriure. Aquest mètode està estudiat 

amb detall a l’apartat de pedagog. 

!536



4.2.1.1 Obres per a violí i piano 

Les obres per a violí i piano són les obres on Mus va assolir el nivell més alt de la seva 

producció compositiva. De fet, amb Canción de Cuna i Leyenda mora juntament amb la 

versió orquestral de les Escenes infantils va aconseguir les millors crítiques com a 

compositor. Cal tenir en compte que al ser peces per a violí i piano, Mus les va poder 

incloure als recitals que va fer durant tota la seva carrera convertint-se, com molts altres 

intèrprets-compositors, en el millor difusor de les seves obres. Aquestes obres es van 

publicar a París el 1928. 

L’arranjament de l’obra de Chopin seguia la tendència pròpia de compositors com 

Kreisler o Sarasate, els quals adaptaven obres del gran repertori que tinguessin 

possibilitats de lluïment i virtuosisme per al violí. 

L’ultima obra del seu catàleg és l’arranjament de l’Himne de Riego, que va realitzar 

durant la Guerra Civil per interpretar-lo al final dels concerts. Després de la guerra, 

afectat greument per les experiències viscudes i les dificultats que va tenir per 

sobreviure, no va tornar a composar cap més obra i la seva vida professional la va 

consagrar a la seva vessant de concertista i pedagog. 

Op Obra Ciutat de composició Any de composició

5 Canción de cuna París 1926

6 Vals en do # menor (arranjament) París 1926

8 Leyenda mora París 1928

23 Himno de Riego (arranjament) València 1939
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Canción de cuna op. 5  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Canción de cuna op. 5 

Abelardo Mus va composar la Cançó de bressol l'octubre de 1926 a París, pocs mesos 

després d'haver guanyat el primer premi per unanimitat del concurs anual de l'Escola 

Superior de Música de París. Durant aquella època Mus rebia classes i consells de 

Robert Oboussier, compositor belga que aleshores residia a París. Abel Mus i la seva 

germana Encarnación van estrenar aquesta peça el 30 maig de 1927 al Teatre Principal 

de Castelló contractats per la Societat Filharmònica de Castelló. Mus va dedicar-la a la 

seva mare. Aquesta obra junt amb la Leyenda mora van ser publicades el 1928 a París 

per Rouar, Lerolle & C. Editeurs.  

Mus en va fer tres arranjaments diferents, un per a veu i piano en francès (op. 5b), un 

altre per a orquestra de cambra (op. 5c) i l'últim per a violí solista i orquestra de cambra 

(op. 5d). 

A nivell macro-estructural l’obra presenta una forma de lied ternari (ABA') i la 

microestructura és lliure multiseccional. La macroestructura està organitzada de la 

següent forma: A (c. 1-18), B (c. 19-42) i A' (43-68). 

Estructura de la Canción de Cuna 

Les seccions internes de cada gran part de l’obra tenen una mateixa extensió de 8 

compassos i es van enllaçant una darrere l’altra sense interrupció. L'obra comença amb 

una petita introducció de dos compassos, on el piano estableix la tonalitat realitzant una 

seqüència de I-V-I. Aquesta tranquil·la introducció ens endinsa en una cançó 
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acompanyada de corxeres pausades i serenes, que desemboquen en la melodia del tema 

interpretada pel violí.  

 

Canción de cuna. Introducció. Compassos 1-3 

Un cop establerta la tonalitat de Sol Major, el violí inicia una dolça melodia, que segons 

les indicacions de l'autor s'ha d'interpretar amb la segona (la) i tercera (re) corda del 

violí, per tal d’aconseguir així un so més delicat que si s’interpretés a la corda prima 

(mi), que té un so més brillant. La melodia- que és anacrúsica- es mou majoritàriament 

per graus conjunts i comença amb un salt d'octava que delimita pràcticament el registre 

on es mourà la melodia. Tret del primer salt d’octava, la resta de moviments ascendents 

seran per graus conjunts. En canvi els moviments descendents no es mouen per graus 

conjunts sempre i trobem salts sobretot de tercera. Es tracta d’una melodia d’una gran 

senzillesa que transmet una gran pau interior, alhora que se sent la ingenuïtat, puresa i 

tendresa pròpies d’una cançó de bressol. 

L'acompanyament del piano de la part A resta sempre en un segon pla excepte en el 

compàs 6 i del c. 8 al 10, on hi ha un creuament de les veus: la mà dreta del piano està  

establerta en una tessitura més aguda que la melodia del violí i pren el protagonisme, 

precisament en el moment que el violí està tancant la seva frase. Es pot entendre la veu 

del piano com una segona melodia que al final es converteix en la principal.  
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Canción de Cuna. Compassos 1-10. Frase “a” de la part A 

L’escriptura de l’acompanyament fa entreveure els posteriors arranjaments per 

aorquestra  de corda que va fer anys després, ja que gairebé tota l’estona es poden 

distingir quatre veus independents que després corresponen a les diferents seccions de 

l’orquestra. Fins i tot les pliques i les lligadures (c. 9 i 10) diferencien les veus quan es 

creuen per especificar quina es cadascuna. 
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La primera frase (a) s’allarga fins al compàs 10 i es repetirà pràcticament de manera 

integra del compàs 11 al 18. La melodia del violí tan sols canvia al c.12, on afegeix una 

brodadura i una nota de pas a la melodia preexistent, i també canvia una mica a l'últim 

compàs (17-18), ja que prepara la segona part de la A. L'acompanyament sí que canvia: 

la mà esquerra del piano accentua la velocitat rítmica i converteix les negres en arpegis 

desplegats amb corxeres, aconseguint així intensificar el ritme de  l’acompanyament. 

Canción de Cuna. Compassos 10-18. Frase a’ de la part A 

L'harmonia de la part A està en Sol Major i el ritme harmònic es mou per compassos. 

Aquest passatge alterna els graus tonals amb alguns compassos on introdueix petites 

variacions com un segon grau amb sèptima (c. 8) o als finals de cada frase (c. 10 i 17- 

18). Al primer final (c. 10) introdueix una dominant amb la cinquena alterada, que 

funciona com a appoggiatura de la resolució a la tònica. El final de la part A (c. 17-18) 

presenta un color nou- efecte molt emprat per Mus- amb una dominant on inclou un 

acord disminuït de pas que funciona com una appoggiatura, cosa que confereix un color 

de sis quatre cadencial a l’acord que resoldrà de nou en la tònica que inicia la B.  
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La B és una secció- es pot fragmentar igual que tota l’obra en frases de vuit compassos- 

on la tensió va en augment, tant en dinàmica, com en agògica i harmonia, fins arribar al 

punt culminant de l’obra (c. 35) per després relaxar la tensió creada fins arribar a la 

recapitulació de la part A. La melodia es mou pràcticament tota la secció per graus 

conjunts amb alguns salts de quarta i parteix des del Sol 3 (anacrusa del c.19 on s'inicia 

la frase) fins al La 4 del c. 35 on culmina la progressió i on comença la tornada fins 

arribar al Re 2 del c. 42. La secció de la tornada està plena de cromatismes i finalitza 

amb un glissando cromàtic d'una octava a la tercera corda del violí.  

La veu del piano en aquesta secció té un paper igual d'important que la del violí, la 

melodia del qual duplica en molts moments o afegeix matisos com al c. 27 o 31. La 

textura d'aquesta secció canvia respecte a la de l’anterior, ja que no es construeix amb 

un acompanyament monòton amb corxeres, sinó que la mà esquerra del piano és 

temàtica i introdueix tresets de corxeres per donar més fluïdesa i llibertat al passatge. 

Resulta interessant el joc que realitza amb el ritme binari i ternari que contraposa en 

diverses ocasions (c. 22, 28, 31) per avançar-nos el que farà explícitament a partir del 

compàs 37, on trobem tresets enfrontats a semicorxeres i amb corxeres. Crea així una 

inestabilitat rítmica- intensificada a més pel mode menor del passatge- que ens  

recondueix a la frase de l’inici de l’obra. 

Canción de Cuna. Compassos 18-33. Frases b i c de la part B. 
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L’ascensió de la melodia està recolzada per l’harmonia, que canvia substancialment a 

mesura que s’aproxima el punt culminant. A la primera frase (b) de la B l’harmonia es 

mou en Sol Major, alternant la tònica i la subdominant i finalitza amb la dominant 

secundària del segon grau (c. 25), que resol a la supertònica, iniciant així la c. La 

següent frase (c. 27- 34) té noves dominants secundàries (de subdominant) i 

cromatismes, que fan que la tensió harmònica vagi en creixent. Al mateix temps, la 

melodia ascendeix per buscar la culminació al compàs 35 (inici la “d”), on trobem un 

acord de dominant de la dominant que resol a la dominant de sol menor (c. 42) després 

de passar per subdominants del mode menor com el segon grau disminuït (c. 36), per un 

acord de sis quatre cadencial, que actua com a acord brodadura (c. 37) i per un acord de 

sexta napolitana (c.39).  

Canción de Cuna. Compassos 34-42. Frase d de la part B. 

En aquest passatge veiem com Mus treballa l’harmonia tonal introduint tocs coloristes 

propis dels compositors francesos del primer impressionisme, influenciat segurament 

per compositors del Conservatori de Paris on havia estudiat anys enrere. A més es pot 
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observar com alterna els modes (major-menor) i utilitza moltes dominants secundàries 

tal i com feien compositors francesos com Lalo, Fauré o d’Indy. 

La A’ comença mantenint el mode menor i presentant la melodia inicial amb un 

acompanyament en obstinat que crea una sensació d’intranquil·litat i fins i tot 

d’angoixa. Aquest es resoldrà després a partir del compàs 51, quan torna a aparèixer la 

frase inicial de forma idèntica. En la primera frase de A’ la melodia del violí és 

interpretada amb dobles cordes- amb terceres menors, sisenes (menors i majors) i 

setenes disminuïdes que requereixen un cert domini de la tècnica del violí per poder ser 

tocades correctament- unes dobles cordes que recorden la melodia inicial però en sol 

menor. La mà esquerra del piano fa un obstinat durant els 7 compassos de la secció, on 

el canvi d'una sola nota a la mà esquerra fa que es produeixi una alternança per 

compassos entre la tònica i la dominant de sol menor. El grupet que té la mà esquerra 

del piano i que repeteix durant tota la frase recorda la melodia en el mode menor. 

En aquest fragment tornem a veure una gran inestabilitat en la rítmica, ja que estan 

contraposats ritmes ternaris amb binaris entre el c. 43 i 47. 

Canción de Cuna. Compassos 42-50. Frase a’ de la part A’.
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Després d’aquest passatge en el mode menor, es tornen a exposar les dues frases de la 

A. Tot és idèntic fins que arriba el compàs 64, on escriu un acord de sensible que resol 

en un passatge conclusiu en què ratifica el Sol Major però amb el segon i sisè graus 

alterats (la# i do#). 

!  
Canción de Cuna. Compassos 64- 68. Últims compassos de l’obra. 
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Vals en do # menor op. 6 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Vals en do # menor op. 6 

L'arranjament del Vals en do # menor op. 64 de Chopin el va realitzar l'octubre de 1926 

simultàniament amb la Cançó de bressol i va tardar molts anys en incloure-la a un 

programa de concert. No la va estrenar fins el 16 de febrer de 1941 al Teatre Principal 

de València, amb la seva germana al piano. De fet, aquesta sembla ser l'única 

interpretació que va fer d'aquest arranjament en una sala de concerts, tot i que 

segurament la interpretés en altres ocasions als bars i cafès de París i València on 

treballava.  

Existeix un arranjament d'aquest mateix vals per a violí i piano realitzat anys abans per 

A. Schulz, però no està en la tonalitat original i en molts aspectes no s'assembla al 

realitzat per Mus. Mus respecta la tonalitat original (do # menor), tot i no ser una 

tonalitat còmoda per als violinistes, i hi introdueix dobles cordes a les notes llargues 

(Schulz les elimina per simplificar la partitura).  

A l’arranjament de Mus, el violí interpreta la melodia de la veu superior de la mà dreta 

del piano i elimina tots els acords que hi ha en aquesta veu tret de les notes llargues, 

durant les quals el violí realitza dobles cordes per poder interpretar les dues veus 

simultàniament. A l’exemple següent es pot veure com als compassos 1-2 i 5-6 utilitza 

dobles cordes respectant la mà dreta de l’obra original de Chopin, però no passa el 

mateix als compassos 3 i 4, on tan sols transcriu la veu superior per evitar una 

complexitat excessiva d’aquest passatge. 

Vals en do # menor. Arranjament de Mus. Compassos 1- 6. 
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Vals en do # menor. Original de Chopin . Compassos 1- 5. 575

A la versió de Mus, el piano es limita a fer l'acompanyament i les veus estan repartides 

de forma que simplifica l’escriptura de l’original, essent més senzill d’interpretar per al 

pianista. De fet el pianista en moltes ocasions interpretarà amb les dues mans el que a  

l’obra original interpretava tan sols amb la mà esquerra. La mà esquerra del piano 

canvia bastant de l'original de Chopin: Mus elimina els pedals originals i els transforma 

en blanques, modificant el valor de les notes de manera que soni sense pedal i la textura 

de l'obra sigui més diàfana i clara. 

Vals en do # menor. Arranjament de Mus. Compassos 6-17 

  S’utilitza el facsímil de la primera edició de l’obra, publicada a París el 1847 per Brandus.575
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Vals en do # menor. Original de Chopin. Compassos 6-17 

Un altra modificació que fa respecte l'original és la disposició de les lligadures 

expressives, adaptant-les a la tècnica del violí i per tant reduint-les a lligadures 

d'articulació o d’arcades. Es poden observar a l’exemple anterior les diferències abans 

mencionades: al compàs 10 Chopin no n’escriu cap, en canvi Mus sí que lliga les notes 

de dues en dues per poder articular millor la repetició de la mateixa nota. El cas contrari 

succeeix als compassos 13-17, on l’original té una lligadura de cinc compassos i a la 

transcripció de Mus veiem que aquesta lligadura s’elimina i es lliguen les corxeres de 

dues en dues per articular bé la repetició de notes, ja que si es fes tot lligat es perdrien 

totes les repeticions de notes i es modificaria el ritme. Així doncs, observem que Mus 

no es limita tan sols a fer un arranjament per a una nova formació, sinó que alhora 

canvia aspectes com el fraseig, les articulacions i les dinàmiques, adaptant l’obra a les 

exigències tècniques i possibilitats del violí. 

En definitiva, la transcripció de Mus respecta en gran mesura l’original i afegeix a 

l’obra matisos relacionats directament amb la tècnica violinística. D’aquesta manera 

continua amb la tradició iniciada per cèlebres violinistes-compositors del segle XIX, 

com ara Kreisler o Sarasate, els quals arranjaren obres de grans compositors per ampliar 

el repertori virtuosístic de l’instrument.
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