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REZUMAT 
Lumea se schimbă. Omenirea a reușit să schimbe lumea 
și să o pună pe drumul spre distrugerea pe care cu greu 
a evitat-o cu ocazia Crizei Rachetelor din Cuba și pe 
care cu greu o va evita în viitor. Tehnologia nu a salvat 
umanitatea. A condamnat-o. Mai avem speranța că 
ghilotina se va opri undeva pe drumul ei dar, în mod 
ironic, dacă tehnologia va funcționa... ea își va împlini 
misiunea. 
Veți spune că asta nu are a face nimic cu cântatul. 
Caracatița apocaliptică ajunge până în lumea mea. 
Imprimările pervertesc gustul publicului din sălile de 
operă, publicul influențează conducerile teatrelor și 
acestea fac alegeri eronate, promovând cântăreți care au 
performanțe vocale slabe și care se bazează în ultimă 
instanță pe ajutorul tehnologiei. Ca un halterofil care la 
Olimpiadă s-ar baza pe ajutorul unei macarale. Nu cred 
că mă interesează să văd așa ceva. Soluțiile există. 
Reîntoarcerea la origini. Trebuie să învățăm din nou cum 
să cântăm, cum să predăm canto. Să vedem cum se făcea 
asta pe timpul marilor cântăreți. Să găsim curajul să 
spargem paharele cu vocea. 
Cuvinte cheie: tehnologie, imprimări, cânt, predare, 
criză, voce, operă, atletism, declin.  

INTRODUCERE 
Criza pedagogică vocală în era tehnologiilor 
digitale 

Criza pedagogică generală la trecerea între milenii. 
Creta și tabla s-ar putea să fie la urma urmei cea 
mai buna metodă de predare. Origini. 
Cu adevărat, odată cu evoluția civilizației către sfârșitul 
de secol și de mileniu, se constată o modificare 
importantă în abordarea fenomenului vocal. 
Imperiile și respectiv civilizațiile puternice au fost 
construite pe forță brută. Pe măsură ce fiecare din aceste 
civilizații evoluează spiritual, se diminuează capacitatea 
și disponibilitatea cetățenilor de a se implica fizic în 
menținerea statutului de forță politică și militară. Odată 
cu transformarea omului brut în ființă elevată spiritual și 
sensibilă, puterea fizică este înlocuită de putere spirituală. 
Omul elevat preferă să angajeze pe altcineva să lupte în 
locul lui sau să lupte pe plan intelectual. Implicarea celor 
angajați astfel în bătălia concretă, fizică, va fi  cu totul 
alta. 
Cel mai elocvent exemplu este imperiul roman. Pe 
măsură ce se extindea, bogățiile adunate dădeau 
posibilitatea cetățenilor romani, din care se formau inițial 
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ABSTRACT 
The world is changing. Humanity has managed to change 
the world and put it on a path of destruction that we 
barely avoided with the Cuban Missile Crisis and that 
will be difficult to avoid in the future. Technology has not 
saved humanity. It has condemned it. There is still hope 
that the guillotine will stop somewhere on its way down, 
but again: if technology works, it won’t… 
You will say, that has nothing to do with singing. The 
octopus of this doomsday machine reaches my world, too. 
Recordings ruin the taste of the public from the opera 
audience, the public influences the theatre management 
that make poor choices, promoting singers that finally do 
not deliver and rely on technology. It is like a heavy lifter 
relying on a crane at the Olympics. Not sure I want to see 
that. The solutions are there. Back to the origins. Let’s 
learn again to sing and to teach singing, let’s see how 
they did it in those glory days of the great singers, let’s 
find the courage to make the glasses shatter with our 
voices. 
Key words: technology, recordings, singing, teaching, 
crisis, voice, opera, athletics, decline.  

INTRODUCTION 

1.1 The Vocal Crisis in Singing in the Era of Digital 
Technologies  

1.1.1 The general teaching crisis during the 
passage to the new millennium. ‘Chalk and talk’ 
teaching might be the best way after all. Origins. 
Thus, I say to you, with the evolution of civilization 
towards the end of the century and the millennium, an 
important change is indeed noticeable in approaching the 
vocal phenomenon. 
Empires and conquering civilizations were built by brute 
force. As each of these civilizations evolves spiritually, 
the capacity and availability of citizens to get physically 
involved in maintaining the status of political and 
military force diminishes. With the transformation of the 
rough humans into spiritually elevated and sensitive 
beings, physical power is replaced by spiritual power. 
Elevated humans prefer to hire somebody else to fight in 
their place or to fight in intellectual terms. The 
involvement of those thus engaged in the concrete, 
physical battle will be completely different.   
Let’s take for instance the Roman Empire. As it 
extended, the looted fortunes enabled the Roman citizens, 
whom all the legions had initially been made up of, to 
accumulate a social and financial status that exempted 
them from active military service. That is how legions 
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integral legiunile, să acumuleze un statut financiar și 
social care să îi scutească de serviciul activ. Astfel apar 
legiunile formate din luptători din teritoriile ocupate. 
Imperiul continuă să crească până când decadența din 
inima sa, Roma, și din orașele importante în care se 
deversau prăzile de război infestează toate nivelurile 
societății și privează armata de eficiența sa inițială. 
Civilizația romană se transformă din imperiu invadator în 
imperiu invadat. Un imperiu slab și incapabil nu numai 
de a ocupa, dar incapabil de a se apăra. Așa cum alte 
civilizații au căzut pradă Imperiului Roman, așa acesta a 
căzut pradă la rândul său imperiilor ce se ridicau. 
Civilizația pe care au dorit-o romanii a ajuns să fie cauza 
decăderii lor. 
În civilizația occidentală a începutului de secol XXI se 
remarcă o cădere a imperiului occidental, anume coaliția 
Europa de Vest - Statele Unite ale Americii și o invazie 
fără precedent a unor elemente primitive care ocupă 
teritorial Europa și stăpânesc Occidentul prin intimidare. 
Adică prin forța fizică, exact aceea de care occidentul s-a 
despărțit în cursa lui către supercivilizație. 
Sfârșitul secolului XX marchează o creștere exponențială 
a factorilor care concură la evoluția civilizației (deși, în 
cazul nostru, termenul de evoluție capătă conotații 
negative). Migrarea forței de muncă de la munca fizică 
spre munca intelectuală, accesul facil la servicii, 
decăderea în drepturi a activităților fizice în favoarea 
sedentarismului, într-un cuvânt schimbarea radicală a 
modului de viață în lumea occidentală a dus la o 
schimbare radicală de valori. Cu implicațiile sale pozitive 
și negative. 
Modificarea majoră a relațiilor interumane, accesul facil 
la informație și implementarea sub diferite forme în 
domenii diverse a termenului generic POLITICALLY 
CORRECT face în ultimă instanță ca educația să sufere 
modificări fundamentale. 
Psihologia aplicată în educație, psihologia copilului, 
psihologia educațională, regulile noi impuse de societate 
schimbă metodele de predare. Nu mai este pe primul plan 
eficiența, ci drepturile copilului, sănătatea mintală și 
protejarea sensibilității copilului. 
Iată o schemă a abordării pedagogiei secolului XXI, 
conform unui site care se ocupă chiar cu formarea 
formatorilor... Acest tip de abordare complică procesul 
pedagogic atât de mult încât eficiența acestuia se reduce 
la o abordare superficială a materiei de bază în favoarea 
acumulării de cunoștințe secundare. 

 
 
Știm foarte bine că metodele de coerciție utilizate în 
trecut cu o eficiență teribilă, astăzi sunt cele mai multe 
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appeared that were made up of warriors from the 
occupied territories. The empire continued to grow until 
the decadence in its heart, Rome, and in the major cities 
to which the spoils were directed, infested all levels of 
society and deprived the army of its initial efficiency. 
The Roman civilization subsequently transformed from 
an invading empire into an invaded empire, a weak 
empire incapable not only of occupying, but also of 
defending itself. In the same way that other civilizations 
had fallen prey to the Roman Empire, it was its turn to 
fall. The level of civilization that Romans had wished for 
became the cause of their decay.  
In the western civilization of the beginning 21st century 
we stand witnesses to the fall of the western empire, 
roughly the economic coalition of Western Europe and 
the United States of America, facing an unprecedented 
invasion of certain primitive elements that occupy the 
European territory and dominate the Occident by means 
of intimidation. In other words, by means of physical 
force, the very force that the Occident dissociated itself 
from in its race towards super-civilization.  
The end of the 20th century marked an exponential 
growth of the factors that work together in the evolution 
of civilization (even though, in our case, the term 
evolution receives negative connotations). The migration 
of the labour force from physical to intellectual labour, 
the easy access to services, the decline of physical 
activities in favour of sedentariness, in short, the radical 
change in the western world’s way of life has led to a 
radical change of values – with its positive and negative 
sides.  
The major change in interhuman relations, the easy 
access to information and the implementation, in various 
forms and in various fields, of the generic term 
POLITICALLY CORRECT eventually causes education 
to undergo fundamental changes. Psychology, applied in 
education, child psychology, educational psychology, the 
new rules imposed by society, change teaching methods. 
Efficiency no longer comes first, the child’s rights and 
mental health and protecting the child’s sensitivity are 
more important.  
Below is a chart of how pedagogy is approached in the 
21st century, according to a site that deals precisely with 
the training of trainers. This type of approach complicates 
the teaching process so much that its efficiency is 
reduced to a superficial treatment of the subject’s essence 
in favour of an accumulation of secondary knowledge.  
 

 
 
We know only too well that coercive methods used in the 
past with terrible efficiency are in their vast majority 
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înfierate, dacă nu chiar scoase în afara legii. Nu sunt 
adeptul violenței, dar pedagogia tradițională se face mai 
mult sau mai puțin pe principiul carrot and stick. 
Permeabilitatea excesivă la care astăzi este împins 
pedagogul face să dispară niște valori esențiale din 
educația generației următoare, valori care se construiesc 
prin acele metode tradiționale de care aminteam: 
disciplina, ordinea, respectul, decența, loialitatea etc. 
Toate disciplinele care au nevoie de o doză mare de 
implicare fizică au avut de suferit, și asta mai ales în 
țările în care democrația a reapărut după o oarecare 
absență și respectiv s-a scufundat în abuz. 
Obstrucționarea pedagogului în procesul pedagogic a 
creat un învățământ diform, care se pliază la modul 
destructiv pe principiile unei false ocrotiri a copilului, în 
care practic acesta este împiedicat să ajungă la un 
potențial maxim, clădit pe valori morale perene. 
În contextul general menționat mai sus, trecem mai 
departe la implicațiile acestui tip de civilizație și de 
educație asupra dezvoltării artei cântului și respectiv 
asupra pedagogiei. 
Cântul de scenă presupune atât un aspect artistic cât și un 
aspect atletic. Aș merge mai departe în a afirma: cântul 
este un atletism artistic. Nu ne prezentăm la olimpiade, 
dar cu siguranță performanțele sportive nu pot fi 
neglijate. Dacă un atlet sare o dată înălțimea record într-o 
competiție, este suficient. Cântărețul trebuie să atingă 
limitele sale de multe ori în aceeași seară, să o facă într-
un mod artistic și... poate să și zâmbească. Efortul fizic 
depus de cântărețul profesionist este imens și cifrele, 
pentru cei interesați, sunt impresionante. 

Criza pedagogică în cânt la sfârșitul secolului XX. 
Tenorii de astăzi nu pot cânta Verdi 
Afirmația de mai sus aparține lui Giacomo Lauri-Volpi, 
unul dintre cei mai importanți tenori ai secolului XX. 
Implicarea fizică în emisia sunetului este imperios 
necesară. Ori evoluția mentalităților actuale determină 
studentul și interpretul să investească tot mai puțin în 
implicațiile FIZICE ce stau la baza procesului  cântării. 
De asemenea, pedagogii sunt și ei forțați de noul curent 
metodologic care evită stresarea, forțarea studentului și 
prevenirea accidentelor de orice fel, inducând anxietatea 
in fața tuturor proceselor care le pot fi intentate. 
Faptul că astăzi cântăreții preferă latura artistică / 
intelectuală în detrimentul celei atletice se resimte în 
scăderea performanțelor atletice ale cântăreților. Să nu 
uităm că marile săli de concert și de spectacol au fost 
concepute având în vedere performanțele cântăreților la 
care aceștia au ajuns între 1850 și 1950. Pe măsură ce ne 
apropiem de sfârșitul secolului XX, performanțele 
atletice ale cântăreților încep să scadă. 
La ora actuală marii cântăreți ai scenelor imense de la 
Metropolitan Opera New York (inaugurată pe 22 
octombrie 1883, aproape 3900 locuri) la Staatsoper din 
Viena (sala are 1.709 locuri și 567 locuri în picioare, 24 
locuri pentru scaune cu rotile ) și la Opera Bastille, Paris 
(inaugurată pe 13 iulie 1989. Sala mare, 2703 locuri. Are 
o suprafață de 1280 m², înălțime de 20 m, 32 adâncime, 
40 m deschidere) nu mai reușesc să concureze cu 
orchestrele care la Paris pot ușor să ajungă la 130 de 
muzicieni. De aceea, la modul cel mai discret, unii dintre 
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blamed or even illegal nowadays. I am not a supporter of 
violence, but traditional pedagogy follows more or less 
the carrot and stick principle. The excessive 
permissibility that teachers are nowadays compelled to 
apply makes certain values disappear that are essential to 
the education of the next generation, values built upon 
those traditional methods that I mentioned: discipline, 
order, respect, decency, loyalty, etc. 
All the disciplines that require a large amount of physical 
involvement had to suffer, and that particularly in the 
countries where democracy reappeared after a certain 
absence and sank into abuse. The teacher’s obstruction in 
the teaching process has created a distorted education that 
destructively abides by the rules of a so-called child 
protection which prevents children from reaching their 
maximal potential that should be built on perennial 
values. 
In the above-mentioned general context, we go on to the 
effects of this type of civilization and education on the 
development of the art of singing and consequently on 
teaching.  
Singing on stage involves an artistic as well as an athletic 
aspect. I would go further and assert: singing is artistic 
athletics. We do not go to Olympic Games, but the sports 
performance aspect can certainly not be neglected. If an 
athlete reaches a record in a competition once, it is 
enough. Singers have to reach their limits many times 
during the same night, to do that artistically and… smile 
on top of that. The physical effort involved is immense 
and the numbers, for those interested, are impressive.  

1.2 The teaching crisis in singing at the end of the 
20th century. The tenors of today cannot sing Verdi 
The statement above belongs to Giacomo Lauri-Volpi, 
one of the most important tenors of the 20th century.  
The physical involvement in the emission of sound is 
imperiously necessary. But the evolution of mentalities 
nowadays determines both the student and the performer 
to invest less and less in the PHYSICAL aspects that 
underlie the process of singing. Teachers as well are 
compelled by the new trend in pedagogy that avoids 
stressing and forcing the student and requires the 
prevention of accidents of any type, inducing anxiety in 
the face of possible legal complaints, basically malpraxis.  
The fact that nowadays singers prefer the 
artistic/intellectual side to the detriment of the athletic 
side is perceivable in the consequential reduction of the 
athletic performances of singers. Let us not forget that the 
grand concert halls were designed considering the 
performances attained by singers between 1850 and 
1950. As we approach the end of the 20th century, the 
athletic performances of singers begin to decline. 
Today, the great singers of immense stages (from the 
Metropolitan Opera in New York (inaugurated on 
October 22nd, 1883, with almost 3900 seats) to the 
Staatsoper of Vienna (the hall has 1.709 seats, 567 
standing room places, 24 places for wheelchairs) and the  
Opera Bastille in Paris (inaugurated on July 13th, 1989 
with a grand hall of 2703 seats, a surface of 1280 m², 20 
m height, 32 m depth, 40 m opening) can no longer cope 
with the orchestras that can have as many as 130 
musicians in Paris. That is why, in the most discrete 
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ei sunt amplificați electronic. Acest lucru ar fi fost 
considerat o blasfemie acum 50 de ani. 
Problema nu este, așa cum auzim adesea, că nu mai 
există voci ca acum 100 de ani, ci că ele, în cursul 
procesului pedagogic, suferă transformări care nu le 
îndreaptă spre performanța pur vocală, ci către idealul 
modern de artist sensibil. 
Istoria ne consemnează că performanțele atletice ale 
cântăreților erau legate de trei elemente de bază: forța 
(cantitatea vocală), ambitusul (în special legat de 
întinderea registrului acut) și rezistența. Spectacolele de 
operă dădeau naștere unor adevărate competiții vocale 
între cântăreții care interpretau același rol în seri diferite, 
și chiar între cântăreții care concurau cu partenerii de 
scenă. 

Regăsirea tradițiilor. Istorie și cânt 
Subiectul principal al preocupărilor mele de pedagog este 
acela de a găsi echilibrul între tradiție și nou, în scopul 
eficientizării procesului pedagogic și a valorificării 
capacității studenților. 
În acest scop, consider că soluția se află în îmbinarea 
metodelor tradiționale de predare cu facilitățile pe care le 
pune la dispoziție explozia tehnologică și informatică a 
secolului XXI. Nu consider oportună nici preluarea 
integrală a vreunei metode vechi dar confirmate, și deci 
valabile, de predare, și nici ignorarea tuturor elementelor 
tradiționale de dragul afirmării într-o modernitate care nu 
există și nu poate exista fără rădăcinile pe care le oferă o 
experiență de practică vocală profesionistă. 
Curentele actuale în pedagogie se îndreaptă spre ceea ce 
se constată cu stupoare a fi o abordare mai eficientă dar 
uitată de predare. 
În anul 2014, un număr de 70 de profesori din Marea 
Britanie s-a deplasat în China, pentru a studia metodele 
de predare de acolo. Concluzia lor? Creta și tabla s-ar 
putea să fie la urma urmei cea mai buna metodă de 
predare…  
Cum facem alegerile în situația noastră în care avem 
libertatea de a opta pentru o metodă sau alta de predare? 
Informația este cheia unei alegeri juste. Voi încerca în 
continuare să expun pe scurt calea pe care eu consider că 
se găsește rezolvarea unei situații de criză, în care 
cântăreții ies de pe băncile facultății foarte bine pregătiți, 
dar de multe ori incapabili de a performa la înălțimea 
standardelor impuse de către piața muncii internaționale. 

Scurt istoric al tehnicii și pedagogiei cântului 
din muzica cultă occidentală 
Metodele de cânt au începu să apară încă din antichitate. 
Chiar dacă nu erau dedicate strict cântului liric, ele erau 
destinate să valorifice în mod optim construcția 
individuală anatomică a organului vocal și făceau parte 
atât din educația actorilor, cât și din cea a oratorilor, 
oratoria fiind o știință ridicată la rang de artă practicată în 
Grecia Antică. Actoria presupunea la rândul ei posibilități 
vaste de exprimare vocală în spații mari. Aulele și 
teatrele antice erau construite conform unor standarde 
elevate de acustică, și cu toate acestea antrenamentul 
vocal al profesioniștilor era esențial. Preluând idealurile 
civilizației grecești, Roma Antică a fost casa unor actori 
și cântăreți (de obicei aceeași persoană îndeplinea ambele 
misiuni) și a unor oratori care au rămas în istorie. 
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manner, some of them are amplified electronically. This 
would have been considered blasphemy 50 years ago.  
The problem is not, as we often hear, that there are no 
voices like the ones we had 100 years ago, but that the 
voices, during the teaching process, undergo 
transformations that do not guide them towards a purely 
vocal achievement, but towards the modern ideal of 
sensitive artist. 
History tells us that the athletic achievements of the 
singers were connected to three essential elements: force 
(vocal quantity), ambitus (especially in connection to the 
extension of the high register) and endurance. Opera 
performances gave birth to real vocal competitions 
between singers who performed the same part on 
different nights, and even between singers who competed 
with their stage partners. 

1.3 Rediscovering traditions. History and singing 
The main focus of my preoccupations as a teacher is to 
find the balance between tradition and novelty, in order 
to increase the efficiency of the teaching process and to 
successfully use the students’ capacities. 
With this aim in mind, I think the solution lies in fusing 
the traditional teaching methods with the facilities 
provided by the technological and informational 
explosion of the 21st century. I do not consider it a good 
idea either to adopt, in its entirety, an old, though 
confirmed, and therefore valid teaching method, or to 
ignore all the traditional elements for the sake of standing 
out in a modernity that neither exists nor can exist 
without the roots offered by professional vocal practice.  
Current pedagogical trends are heading towards what is 
surprisingly found to be a more efficient but forgotten 
teaching approach.  
In the year 2014, a number of 70 teachers from Great 
Britain travelled to China, in order to study the teaching 
methods employed there. Their conclusion? ‘Chalk and 
talk’ teaching might be the best way after all… 
How do we make choices in our situation, as we have the 
liberty to choose one teaching method or the other? 
Information is the key to a right choice. I shall hereunder 
attempt to describe, briefly, the way on which I see the 
solution to a crisis situation, in which singers graduate 
universities with a high level of education but are in 
many cases incapable of performing at the high standards 
required by the international labour market.  

1.4 A short history of the technique and pedagogy of 
vocal singing in western art music  
Singing methods started appearing as early as the ancient 
civilisations. Even if they were not dedicated strictly to 
lyrical singing, they were meant to put to the best 
possible use the individual anatomic construction of the 
vocal apparatus and were part of the education of actors, 
as well as orators, since oratory is a science that was 
raised to the rank of art in Ancient Greece. Acting in its 
turn required vast possibilities of vocal expression in 
large spaces. Ancient auditoria and theatres were built 
according to high acoustic standards, but even so the 
vocal training of the professionals was essential. 
Adopting the ideals of the Greek civilization, Ancient 
Rome was the home of actors and singers (the same 
person usually fulfilled both tasks) and orators who 
remained in history. 
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Cântul profesionist în civilizația creștină a evoluat 
ulterior în cadrul ritualurilor monastice. Cele 6 - 8 
momente rituale care erau obligatoriile momente de 
rugăciune erau împodobite cu cânt, atât în cadrul bisericii 
catolice, cât și în cadrul bisericii ortodoxe. Cerințele 
legate de cântul bisericesc au făcut să apară îndrumare, 
manuale care ajutau călugării și preoții să obțină calitățile 
necesare satisfacerii cantitative și calitative a 
repertoriului. 
Biserica reformată a fost o promotoare a cântului cult și a 
fost la rândul ei, începând cu secolul XVI, un loc unde 
cântul cult și-a găsit noi forme de dezvoltare. Deja la 
trecerea între secolul XVII și XVIII, Johann Sebastian 
Bach găsește pregătit terenul pentru un repertoriu pe care 
nu îl pot interpreta decât cântăreți profesioniști antrenați 
ca atare. Aici menționăm în mod obligatoriu nașterea 
genului de operă în jurul anului 1600 ca moment al 
apariției cântărețului profesionist de operă. 
În paralel, odată cu nașterea și dezvoltarea genurilor culte 
vocale, corale și solistice, se remarcă cerințele tot mai 
ridicate față de profesioniști. Unul din vârfurile acestui 
fenomen este marcat prin apariția cântăreților 
profesioniști castrați. 
Profesioniștii castrați sunt menționați încă din secolul V, 
când la curtea împărătesei Aelia Eudoxia a Bizanțului, 
castrații își află un loc special în corul de la curtea ei. 
Aceștia își dedicau viața din copilărie, de la momentul 
castrării, studiului muzicii și interpretării și mai ales 
antrenamentului vocal. Tocmai performanțele vocale de 
excepție pe care castrații le demonstrau i-au transformat 
în fenomenul elitist care a dominat muzica vocală cultă a 
occidentului până în secolul XVIII. În anii 1720 și 1730, 
în perioada de maximă căutare a acestor voci speciale, se 
estimează că aproximativ 4000 de băieți erau castrați 
anual în slujba artei. În urma unui antrenament specific, 
riguros și dificil, castrații atingeau performanțe de volum 
vocal, ambitus și rezistență mult peste cele ale unei 
cântărețe sau ale unui cântăreț normal. 

Nașterea și decăderea stilului belcanto 
Tehnica de cânt numită belcanto ia naștere la sfârșitul 
secolului XVII și are perioada de glorie până în prima 
jumătate a secolului XIX. Ea se referă la un anumit tip de 
cânt, care căuta o dezvoltare a vocii frumoase, cu 
întindere mare și maleabilă. Caracteristicile 
antrenamentului vocal îi permiteau unui cântăreț 
profesionist să uzeze de efecte vocale diverse, ca legato, 
messa di vice, appoggiature, portamento și canto fiorito 
caracterizat prin coloratura, fioritura și tril. În această 
perioadă, și ne referim la perioadă de școală de cânt, nu la 
perioadă stilistică de compoziție, cântăreții se afirmă ca 
element central principal al fenomenului liric. În jurul lor 
se concep toate detaliile de compoziție sau interpretare, 
ba chiar se construiesc după performanțele lor teatrele de 
operă care sunt proiectate cu o grijă deosebită pentru 
acustică, aceasta fiind un motiv de mândrie pentru un 
teatru de operă. 
Odată cu modificarea cerințelor estetice impuse de 
compozitori ca Giuseppe Verdi și cu nașterea verismului, 
cântăreții renunță la anumite aspecte legate de cântul 
ornamentat pentru a se orienta spre un cânt mai atletic și 
mai puternic. 
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Professional singing in the Christian civilization evolved 
afterwards mainly within the monastic rituals. The 6 to 8 
daily compulsory prayer moments were adorned by 
singing, in Catholic as well as in Orthodox churches. The 
requirements of religious chanting determined the 
appearance of guide books and manuals to help monks 
and priests obtain the vocal qualities they needed to 
comply with the repertoire in terms of quantity and 
quality.  
The Calvinist Church was a promoter of art singing and 
was in its turn, beginning with the 16th century, a place 
where art singing found new ways of development. 
During the passage from the 17th to the 18th century, 
Johann Sebastian Bach found a proper ground already 
prepared for a repertoire that only professional singers 
with appropriate training could perform. We have to 
mention here the birth of the opera genre around 1600 as 
the blooming of the professional opera singer. 
In parallel to the birth and development of vocal art 
genres, for both choirs and soloists, professionals had to 
cope with ever growing requirements. One of the peaks 
of this phenomenon was marked by the emergence of 
castrated professional singers.  
The castrati are mentioned as early as the 5th century, 
when empress Aelia Eudoxia of Byzantium had a special 
place for castrated singers in her court chorus. They 
dedicated their life, since the moment of their castration 
in childhood, to the study of music and performance and 
particularly to vocal training. Precisely the exceptional 
vocal performances that the castrati demonstrated 
transformed them into the elitist phenomenon that 
dominated the vocal art music of the West Europe until 
the 18th century. In the 1720s and 1730s, the time interval 
when these special voices were mostly sought, estimates 
show that around 4000 boys were castrated annually for 
art’s sake. Following a specific rigorous and difficult 
training, the castrati accomplished achievements in terms 
of vocal volume, ambitus, and endurance much above the 
ones of a normal singer, either male or female.  

1.5 The rise and fall of the bel canto style 
The singing technique called bel canto emerged at the 
end of the 17th century and experienced its time of glory 
until the first half of the 19th century. It refers to a certain 
type of singing, which sought to develop a beautiful 
voice, with an extensive and malleable range. The 
features of the vocal training enabled a professional 
singer to employ diverse vocal effects, such as legato, 
messa di voce, appoggiature, portamento and canto 
fiorito characterized by coloratura, fioritura and trillo. In 
this period – meaning the period as a singing school and 
not as a stylistic period of composition – the singers 
stood out as the main central element of the lyrical 
phenomenon. All the details of the performance or the 
composition were designed around them, and even opera 
theatres were built according to their performances, with 
particular care for acoustics in their design, which was a 
reason of pride for an opera theatre.  
With the change of aesthetic requests imposed by 
composers like Giuseppe Verdi and the dawn of verismo, 
singers renounced certain aspects connected to 
ornamented singing in order to find their way towards a 
more athletic and powerful singing. 
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Verismul și nașterea cântărețului secolului 
XX 
Creșterea orchestrei și modificarea scriiturii vocale merg 
mână în mână cu inovațiile din tehnica și respectiv 
pedagogia vocală și marchează apariția unei inovații în 
tehnica vocală care va influența toată evoluția ulterioară a 
genului liric. 
Până în prima jumătate a secolului XIX, toată construcția 
vocii masculine se baza pe abordarea în falset sau voce 
de cap a registrului acut. În paralel, vocile feminine erau 
construite pe un calapod asemănător. 
Schimbarea de optică în ceea ce privește abordarea 
acutului se învârte în jurul a două personaje: Adolphe 
Nourrit și Gilbert Duprez. 
Adolphe Nourrit era unul dintre starurile operei la Opera 
din Paris la începutul secolului XIX. A debutat în 1821 la 
19 ani în Pylades din Iphigénie en Tauride  a lui Gluck. 
Urmând tradiția existentă la acea dată, acutul său era 
clădit pe vocea de cap întărită, respectiv pe falset. Astfel 
avea posibilitatea de a atinge notele foarte înalte ale 
repertoriului operatic de atunci, fiind unul dintre tenorii 
preferați ai lui Rossini pentru operele sale interpretate la 
Paris. Néocles în Le siège de Corinthe (1826), 
Aménophis în Moïse et Pharaon (1827), în rolul titular 
din Le comte Ory (1828) și Arnold în Guillaume Tell 
(1829). A fost de asemenea primul Masaniello în La 
muette de Portici a lui Auber (1828), Robert în 
Meyerbeer, Robert le Diable, Eleazar în Halévy, La Juive 
(1835), și Raoul în Meyerbeer, Les Huguenots (1836). Pe 
lângă activitatea de interpret era și profesor de cânt și 
libretist. 
Gilbert-Louis Duprez s-a născut la Paris în 1806. A 
studiat cântul și compoziția și a debutat în 1825 la 
Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), în rolul Contelui 
Almaviva din Barbiere di Siviglia de Rossini. A decis 
ulterior să își încerce norocul în Italia. In 1831, la Lucca, 
Duprez a cântat în premiera italiană a operei Guglielmo 
Tell, de Gioacchino Rossini și a cântat pentru prima dată 
acutele (Do natural) cu voce de piept și nu în așa zisul 
falsettone. Întors la Paris în 1837 a fost imediat îmbrățișat 
de către public și pus pe același piedestal cu Nourrit. 
Acesta din urmă pleacă în Italia pentru a învăța la rândul 
său noul stil de cânt, dar nu reușește și, în 1939, se 
sinucide. 
Nașterea dramatică a noului stil de cânt s-a săvârșit. Tot 
ce a urmat în istoria cântului și, aș spune, a muzicii 
vocale în general, a fost sub efectul acestui eveniment. 
Impunerea în cânt a unui stil masculin de emisie a 
sunetelor a influențat creșterea orchestrelor din teatre și 
modul în care a fost concepută muzica de operă. Întreaga 
concepție despre genul liric este de acum bazată pe niște 
repere cantitative și calitative diverse față de perioada 
belcanto. 
Apariția verismului în operă se face atât la nivel estetic și 
stilistic, cât și la nivel vocal. Cântărețul de la începutul 
secolului XX definește idealul cântărețului de operă care, 
cel puțin din punct de vedere vocal, rămâne valabil și 
astăzi. 
În paralel cu vocile masculine, vocile feminine suferă și 
ele transformări, deși nu atât de dramatice. Astfel, la 
sfârșitul secolului XIX, vocile feminine impuse de 

[ 

1.6 Verismo and the emergence of the 20th century 
singer  
The extending orchestras and the changes in the writing 
of vocal scores went hand in hand with the innovations in 
vocal technique and pedagogy and marked the emergence 
of an innovation in the vocal technique that will influence 
the entire subsequent evolution of the art of singing. 
Until the first half of the 19th century, the entire 
construction of the male voice relied on an approach of 
the high register in falsetto or head voice. In parallel, 
feminine voices were built according to a resembling 
model. 
The paradigm shift in approaching the high register 
evolves around two characters: Adolphe Nourrit and 
Gilbert Duprez. 
Adolphe Nourrit was one of the Paris Opera stars at the 
beginning of the 19th century. He debuted in 1821, at the 
age of 19, as Pylades in Gluck’s Iphigénie en Tauride. 
Following the tradition of the time, his high register was 
built upon the strong head voice, the falsetto. He thus had 
the possibility to reach the very high notes of the operatic 
repertoire of the time, being one of Rossini’s favourite 
tenors for his operas staged in Paris. Néoclès in Le siège 
de Corinthe (1826), Aménophis in Moïse et Pharaon 
(1827), in the title role of Le comte Ory (1828) and 
Arnold in Guillaume Tell (1829). He was also the first 
Masaniello in Auber’s La muette de Portici (1828), 
Robert in Meyerbeer’s Robert le Diable, Eléazar in 
Halévy’s La Juive (1835), and Raoul in Meyerbeer’s Les 
Huguenots (1836). He was a great performer, as well as a 
singing teacher and a librettist.  
Gilbert-Louis Duprez was born in Paris in 1806. He 
studied singing and composition and debuted in 1825 at 
Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), in the role of Count 
Almaviva in Barbiere di Siviglia by Rossini. He later 
decided to try his luck in Italy. In 1831, at Lucca, Duprez 
sang in the Italian premiere of the opera Guglielmo Tell 
by Gioacchino Rossini and sang for the first time the high 
notes (C natural) with a chest voice and not in the 
so-called falsettone. On his return to Paris in 1837 he was 
immediately embraced by the public and placed on the 
same pedestal as Nourrit. The latter left for Italy to learn 
this new type of singing, but failed, and, in 1939, 
committed suicide. 
The dramatic birth of the new style of singing had taken 
place. Everything that followed in the history of singing 
and, I would say, of vocal music in general happened 
under the effect of that event. The imperative assertion of 
a masculine style of sound emission in singing has 
influenced the size of orchestras in theatres and the way 
opera music has been written ever since. The entire 
concept of art singing is from now on based on 
quantitative and qualitative landmarks totally different 
from the ones of the bel canto period.  
The appearance of verismo in opera affected aesthetics 
and style, as well as voice. Singers from the beginning of 
the 20th century define the ideal of the opera singer 
which, at least from the vocal standpoint, has remained 
valid to this day. 
Along with the masculine voices, the feminine ones 
undergo their own transformations, though not as 
dramatically. Thus, at the end of the 19th century, the 
feminine voices demanded by the Wagnerian repertoire 
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repertoriul wagnerian deschid drumul unei vocalități 
feminine pe măsura cerințelor estetice și atletice care 
definesc vocalitatea feminină veristă a zilelor noastre. 
Vocea cântărețului de operă verist este supusă unor 
solicitări diferite față de vocea celor din perioada 
belcanto. Astfel, criteriile sunt înlocuite treptat în practică 
și mai apoi în conștiința spectatorului. Frumusețea vocii 
capătă alte nuanțe. Maleabilitatea este înlocuită cu forța. 
Coloratura cu culorile. Rafinamentul cu expresivitatea. 
Până și în repertoriul belcanto s-a impus același stil de 
vocalitate. Aceasta atât din considerente estetice, 
standardele estetice fiind impuse de noul stil de cânt, cât 
și din motive de cantitate. Creșterea orchestrelor și a 
teatrelor a fost posibilă doar datorită noului stil de 
abordare vocală. În cascadă, standardele atletice nu au 
mai putut fi modificate, deci s-au impus în stilul nou de 
educație vocală. 

Tehnologia, cauză a decăderii potenței 
cântăreților 
Epoca imprimărilor din ce în ce mai calitative a început 
rapid să afecteze gustul publicului larg. Pe lângă 
binecuvântarea pe care a reprezentat-o la început apariția 
pe piața imprimărilor pentru industria spectacolului, în 
timp impactul asupra acestei industrii s-a arătat a fi mai 
degrabă negativ.  
Vocile imprimate la început cu o tehnologie primitivă își 
păstrau farmecul și insolitul, invitând publicul să vină în 
sala de spectacol. Încă din prima jumătate a secolului XX 
încep să apară vocile de microfon. Acestea sunt voci 
fonogenice, care abordează un repertoriu foarte variat, cu 
evidente calități estetice, fără a fi însă capabile să facă 
concurență unei voci educate atletic pentru scenă. Voi 
menționa aici doar câteva din superbele voci de microfon 
ale secolului XX: Joseph Schmidt, Mario Lanza și Luis 
Mariano, toți făcând o carieră remarcabilă doar prin 
imprimări și transmisiuni la radio sau tv, deci acolo unde 
calitățile vocii erau esențiale, cantitatea vocii fiind 
suplinită prin reglajele din studioul de imprimare sau 
respectiv de transmisie. Nu neg calitățile acestor 
cântăreți, dar atrag atenția asupra faptului că niciunul 
dintre ei nu a cântat decât accidental pe o scenă de operă. 
Perfecționarea tehnicii de imprimare impune nu doar 
cântărețul de operă care nu cântă la operă, dar și pe acela 
care preia aceste standarde și le poartă cu sine înapoi pe 
scena operei. Poate părea complicat, dar fenomenul 
există. 
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opened the road for feminine vocal performances suitable 
for the aesthetic and athletic requests that define the 
verismo feminine vocal achievements of today.  
The voice of the verismo opera singer is subject to 
demands unlike those of the bel canto times. The criteria 
were thus replaced, first in practice, and then in the 
public’s awareness. The beauty of the voice acquires new 
nuances. Malleability is replaced by force. Coloratura by 
colours. Refinement by expressivity. The same style of 
vocal singing was imposed even in the bel canto 
repertoire, due to aesthetic considerations, since the 
aesthetic standards were imposed by the new style of 
singing, as well as to quantitative considerations. The 
development of orchestras and theatres was possible only 
due to the new style of vocal approach. As a natural 
consequence, the athletic standards could no longer be 
changed, therefore maintained their position in the new 
style of vocal education.   

1.7 Technology - a cause of decline for singers’ 
potency 
The increasing quality of recordings has rapidly started to 
influence the taste of the large public. At first, the 
appearance of recordings was a blessing on the show-
business market, but beyond that, with the passage of 
time the impact on the industry was rather negative.  
The voices recorded, in the beginning, with a rather 
primitive technology, preserved their charm and 
characteristic features, inviting the audience to come to 
the concert hall. However, microphone voices started 
appearing in the first half of the 20th century already. 
These are phonogenic voices, which approached a largely 
varied repertoire, with obvious aesthetic qualities, and 
are never able to compete with a voice that has been 
educated athletically for the stage. I shall mention here 
only a few of the gorgeous microphone voices of the 20th 
century: Joseph Schmidt, Mario Lanza, and Luis 
Mariano, all of whom had remarkable careers only based 
on radio and television recordings and shows, where the 
qualities of the voice were essential, and the quantity of 
the voice was supplemented by means of adjustments in 
the recording or broadcasting studio.  
I do not deny the qualities of these singers, but I draw 
attention to the fact that none of them sang on an opera 
stage otherwise than accidentally. Perfecting a recording 
technique influences not only the opera singers who do 
not sing in a theatre, but also the ones who adopt the 
standards and carry them back to the opera stage. It may 
seem complicated, but this is a real phenomenon.  
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Impunerea pe scară largă a standardelor de calitate ale 
vocilor de microfon, datorată accesului facil al publicului 
larg la imprimări, face ca cerințele acestuia legate de 
interpretul de pe scenă să se deplaseze. Publicul larg și în 
marea sa majoritate ignorant față de fenomenul de scenă 
așteaptă să regăsească în sala de spectacol perfecțiunea 
vocilor (și nu numai a vocilor) de pe imprimare. Astfel, 
interpreții se orientează către o tehnică ce le aduce o 
calitate superioară a sunetului, în detrimentul aspectului 
atletic. 
Vocile superbe ale celei de a doua jumătăți de secol XX, 
menționez aici doar pe Luciano Pavarotti, Maria Callas, 
Joan Sutherland, Mario Del Monaco, Franco Corelli, 
Montserrat Caballe, Ettore Bastianini, Nicolae Herlea, 
Placido Domingo sau Nicolai Gedda, marchează sfârșitul 
erei vocilor dedicate scenei și reprezintă în același timp 
expresia unei lumi la apogeu ce intră în criză. Ei sunt cei 
care au reușit să se impună în industria imprimărilor de 
calitate, fiind în același timp și voci importante de scenă. 
Ei sunt apogeul unui cult pentru vocea de operă și 
reprezintă ultimele zvâcniri ale celor care căutau în 
paralel calitatea și cantitatea în voce. Generațiile care 
le-au urmat au păstrat doar standardele impuse de 
imprimări. Bineînțeles că astăzi întâlnim și voci 
importante, dar ele sunt rare și din ce in ce mai rare. 
Devine limpede impasul în care ne aflăm în prezent. 
Teatrele nu devin mai mici. Orchestrele mari din teatre 
și-au impus cantitatea și nu dau înapoi. Sistemul a fost 
construit pe spatele unui fenomen vocal pe cale de 
dispariție. În mod disperat, directorii de teatre oscilează 
între a avea pe scenă voci de scenă sau interpreți care 
s-au impus prin alte considerente. Aici intervine și 
aspectul vizual al fenomenului operistic, care devine din 
ce în ce mai important, din motive care în contextul 
expus sunt absolut complementare. Astfel, cantitatea 
vocilor ajunge să fie chiar pe locul trei ca importanță, pe 
primul loc fiind astăzi aspectul fizic plăcut și pe al doilea 
rafinamentul interpretării. 
Așa s-a născut interpretul de operă al secolului XXI, care 
arată ca un fotomodel, cântă ca un cântăreț de muzică 
ușoară și are nevoie de amplificare pe scenă. 

Era digitală, blestem și binecuvântare 
Explozia informatică a dus la transformarea unei boli cu 
răspândire mică într-o adevărată pandemie. În trecut, 
autoeducarea în cânt era ceva accidental și de obicei luată 
în derâdere. Astăzi, accesul facil la informație, atât sub 
formă de imprimări audio și video, cât și de cursuri scrise 
de cânt sau de masterclass-uri pe internet, este un 
adevărat blestem, atât pentru începători, cât și pentru unii 
așa-ziși profesori de cânt. Începătorii cred că pot învăța 
din internet și profesorii, neavând o reală experiență 
practică în domeniu, cred că pot compensa printr-o 
abordare teoretică și intelectuală a pedagogiei vocale. 
Informația excesivă pe care o poate acumula un începător 
îl conduce de obicei spre o capcană. El nu are 
discernământul unei alegeri juste și, neavând un 
îndrumător competent care să îi creeze un sistem de 
valori și un sistem de lucru, se blochează. Informațiile 
sunt preluate din internet, iar începătorul își pune singur 
piedica și cade. 
Problema esențială în această capcană este lipsa unui 
limbaj comun între cel care a furnizat informația și cel 
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The large-scale assertion of the quality standards of 
microphone voices, due to the easy access of the large 
public to recordings, caused a shift in the audience’s 
demands from the singer on the stage. The public, who 
are also in their great majority largely ignorant of the 
stage phenomenon, expect to find in concert halls the 
perfection of the voices (and not only of the voices) they 
heard in recordings. Thus, singers strive towards a 
technique that guarantees a higher voice quality, to the 
detriment of the athletic side.  
The gorgeous voices of the second half of the 20th 
century, to mention solely Luciano Pavarotti, Maria 
Callas, Joan Sutherland, Mario Del Monaco, Franco 
Corelli, Montserrat Caballe, Ettore Bastianini, Nicolae 
Herlea, Placido Domingo, and Nicolai Gedda, mark the 
end of the stage-dedicated voices and represent, at the 
same time, the expression of a world at its peak and 
entering the crisis. They are the ones who succeeded in 
playing a significant role in the industry of high-quality 
recordings, being important voices on stage as well. They 
represent the peak of an opera voice cult and the last 
throbs of life of the ones who sought to acquire, 
simultaneously, quality and quantity in the voices. The 
generations that followed preserved only the standards 
required by recordings. We still encounter important 
voices nowadays, but they are rare and getting rarer still.  
Now the contemporary predicament becomes quite 
obvious. The theatres are not getting smaller. The large 
theatre orchestras have imposed their quantity and will 
not draw back. The system was built on the backbone of 
a vocal phenomenon that is fading away. Desperately, 
theatre directors oscillate between having voices on stage 
or performers who have asserted themselves due to other 
considerations. We have to mention here the visual side 
of the operatic phenomenon, which is also gaining more 
and more importance, for reasons which, in the described 
context, are purely complementary. Thus, the quantity of 
voices eventually comes third in terms of importance, as 
nowadays an appealing physical appearance holds the 
first place, while the refinement of the performance 
comes second. 
This is the birth story of the 21st century opera singer, 
who looks like a model, sings like a pop singer, and 
needs amplification on stage.  

1.8 The digital age, a curse and a blessing 
The informational explosion has led to the transformation 
of a not very widely spread disease into a true pandemic. 
In the past, self-taught singers were accidental and 
usually laughed at. Nowadays, the easy access to 
information, in the form of audio and video recordings, or 
in the form of written singing handbooks and online 
master-classes is a real curse both for beginners and for 
some so-called singing teachers. Beginners think they can 
learn from the internet, and teachers, without having a 
real practical experience in the field, think they can 
compensate through a theoretical and intellectual 
approach of the vocal pedagogy.  
The excessive information that beginners can accumulate 
usually leads them towards a trap. They do not have the 
discernment to make a correct choice and, not having a 
competent mentor who can create for them a system of 
values and work, become stuck. The shallow information 
is taken from the internet, and beginners stumble and fall.  
The essential problem in this trap is the lack of a common 
language between the one who delivers the information 
and the one who receives it. This particular 
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care o receptează. Acest canal de comunicare 
particularizat se stabilește în timp între maestru și 
discipol și face parte din inițiere. Arderea acestei etape 
duce de obicei la catastrofă. 
Poate și mai gravă este situația pedagogilor care uzează 
de informația pe care o găsesc pentru a-și crea o aură de 
competență. Indiferent dacă ajung sau nu să creadă ei 
înșiși despre sine că sunt competenți sau chiar geniali, ei 
rămân niște impostori. 
Un student la medicină care studiază fervent este mai 
puțin periculos decât un profesor care te învață chirurgia 
fără să fi ținut în mână vreodată un bisturiu. 
Riscurile pe care și le asumă acești pedagogi sunt 
enorme, dar din păcate ei sunt prea rar trași la răspundere. 
Ideea de malpraxis în canto practic nu există și astfel 
singurii care trebuie să suporte incompetența profesorului 
sunt elevii, uneori cu consecințe tragice pentru ei. 
Fragilitatea aparatului vocal face ca o greșeală chiar 
minoră repetată și uzată ca sistem de către pedagog să 
afecteze fiziologic aparatul vocal al studentului. Astfel, 
mulți tineri își încep studiul cu voce și talent și îl încheie 
fără voce și cu frustrări. 
În acest context, să vorbesc despre pervertirea gustului 
pentru abordarea atletică a vocii pare desuet și 
superficial. Un detaliu în marele context al pericolului 
mult mai grav și mai urgent al lipsei totale de repere reale 
în pseudopedagogia vocală a secolului XXI. 
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[ 

communication channel is formed in time between a 
master and a disciple and is part of the initiation. Burning 
down this stage usually leads to catastrophe.  
A worse example may be the situation of teachers who 
use the information they find in order to create for 
themselves an aura of competence. Whether or not they 
begin to think themselves competent or even brilliant, 
they remain impostors.  
A medicine student who studies fervently is less 
dangerous than a teacher who teaches surgery without 
having ever held a scalpel in hand.  
The risks these teachers take are enormous, but they are 
unfortunately only to rarely asked to answer for what 
they do. There is practically no such idea as malpractice 
in singing, so that the only ones who have to put up with 
the incompetence of teachers are the students, sometimes 
with tragical consequences for them.  
The fragility of the vocal apparatus transforms even a 
minor mistake, which is repeated and used by the teacher 
as a system, to physiologically affect and damage the 
student’s vocal apparatus. Thus, many young people 
begin their musical education with voice and talent and 
end it without voice and full of frustrations.  
In this context, talking about the shifting of the taste for 
the athletic approach of voice seems obsolete and 
superficial – one detail only in the large context of the 
much greater and more urgent danger of the total lack of 
real reference points in the pseudo-pedagogy of singing 
in the 21st century.  
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