
De traditionele klanken van Sardinie: Canto a cuncordu en Launeddas 

De oorsprong van het volk zang traditie in Sardinië zijn onzeker want oeroud: de stem is het eerste 
natuurlijke muziekinstrument dat mens heeft gehad. 

In de populaire verbeelding is er de Sardijnse herder die in de eenzaamheid van zijn werk fantaseert 
terwijl hij de geluiden van de natuur hoort. De melodieën die de wind , de rinkelende klokken, het 
geblaat van schapen en het geloei van de koeien genereert , vennoten hij in een consonant manier en 
sorteert hij ze in harmonie met een wat zure smaak, maar uniek in zijn genre. 

Canto a Tenores,(Sardijnse volkszang) is misschien wel het oudste voorbeeld van zang in polyfonie (4 
mannen, meerstemmige) die nog steeds in gebruik is in de landen van de Middellandse Zee of zelfs in 
de wereld . 

Ethnomusicologen traceren dit genre tot drie of vier tuisend jaar geleden, toen Sardinië in totale 
isolatie was, onderbroken slechts sporadisch van de ‘bezoeken’ (landing?) van diverse mediterrane 
beschavingen die misschien, op een bepaalde manier, de smaak en melodie van de inboorlingen 
hebben beïnvloed met hun eigen stijl en genre. 

Alleen in de Middeleeuwen en de komst van de eerste monniken die kenden en geoefend gregoriaans 
(eenstemmige zang ) in de liturgie van de uren, begon waarschijnlijk de fusie tussen de canto a tenores 
en de religieuze zang. Deze laatste werd verrijken met harmonieën die ontbraken in de Gregoriaanse, 
een nieuwe stijl wat nu bekend staat als de "canto a cuncordu " van het Latijnse cum cordum, letterlijk 
met het hart, met gevoel, met harmonie. 

De andere nieuwigheid en het belangrijkste verschil tussen de canto a tenores en cuncordu is dat in de 
eerste er is maar een iemand die zingt, de tenores, en de rest begeleidt; in de cuncordu zang, alle vier 
verschillende stemmen zingen melodieën met de woorden van de gebruikelijke psalmen en gebeden 
van de gregoriaans. 

De Sardijnse zang is in de loop der jaren onder meerdere invloeden gegaan, te wijten aan verschillende 
overheersingen die hebben andere, meer complexe en uitgebreide, manieren van leven en muziek 
voelen op het eiland ontwikkeld .  

De muziekinstrumenten en melodieën van de invallers hebben de mode bepaald en dus invloed op de 
smaak van de Sardijnen gehad, maar ze zijn nog steeds in geslaagd om een zekere differentiatie te 
behouden die aanleiding gaf tot genres die nog steeds in gebruik zijn, zoals de gitaar en zang en de 
gevarieerde wereld van de meerstemmige zang van de Sardijnse mannelijke koren.  

In dit verband is het koor van Nulvi atypisch, want alle zangers zingen ‘a cuncordu’, en als de 
gelegenheid zich voordoet kan de cuncordu, van 4-5 stemmen, uitgebreid tot een klein koor worden.  
De polyfonische rijkdom van zowel de koor samen met de launeddas (duizendjarige oud 
muziekinstrument), zelden zichtbaar, wordt nu beschouwd als de grootste muzikale expressie van 
Sardinië. 

De Launeddas , of " Sonus de cane (hond klank)" is de embleem van de muziek uit 
Sardinië. Ze worden beschouwd als de werelds oudste polyfone instrument  
(Bronzetto -bronzen beeldje- gevonden in Sardinië , dateert tussen 300 en 900 voor 
Christus . Het is een set van drie rieten stangen: 1) de langste, " tumbu " werkt als 
bordoon (laag klank, zoals de doedelzak); 2) de middelste " mancosa " begeleidt; 3) 
de derde, genaamd " mancosedda", speelt de solist partij, de melodie. 
De mogelijke combinaties van de twee rieten stangen geven aanleiding tot vele 
soorten ‘launeddas’ ook " cunzèrtus " genoemd (concerten).  
De Launeddas heeft een uniek dubbele riet, wordt gespeeld met de techniek van 
‘circular breathing’ en is alleen in Sardinië te vinden. Zijn muziek begeleidt de 
traditionele Sardijnse dansen, hoewel nu ook een solo concert repertoire ontwikkeld 
heeft. Deze duizendjarige muziekinstrument heeft geen bijzondere evolutie, is een 
handgemaakt instrument gebouwd door zeer weinig spelers en werd geboren zoals 
we het vandaag zien.


