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Introducció 

Núria Sempere Comas
Directora de l’Escola Superior de Música de Catalunya

La jornada d’estudi La innovació musical republicana. Barcelona 
1931-1934, que vam organitzar conjuntament l’Escola Superior de  
Música de Catalunya (ESMUC) i el Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA) el passat 12 de març de 2021, va ser una mostra de la impor-
tància que des de l’ESMUC donem a la recerca musical i un testimoni 
de la manera com l’entenem, és a dir, en cooperació amb els equi-
paments culturals i les universitats del nostre entorn més immediat. 
Aquesta col·laboració enforteix el vincle estret entre educació, cièn-
cia i cultura i fa evident que els resultats encara són més positius quan 
treballem en equip i coordinadament. 

El volum que teniu a les mans, que ha estat coordinat per Anna 
Costal i Joaquim Rabaseda, ambdós professors a l’ESMUC, és la trans-
formació en articles d’algunes de les comunicacions d’aquella jorna-
da. Volíem deixar constància de les aportacions que hi van fer els 
especialistes organitzats en cinc taules de debat: Montse Madridejos 
i Rolf Bäcker a l’entorn del flamenc, Romà Escalas i Josep Borràs de 
la música antiga, Sara Guasteví i Enric Giné de la tecnologia musical, 
Jaume Carbonell i Oriol Saña del jazz i Leticia Sánchez i David Albet 
de la música contemporània. Els havíem fet l’encàrrec de traçar noves 
idees que permetessin matisar i ampliar la historiografia actual sobre 
el primer període republicà. Durant aquests tres anys i mig es van 
posar les bases de diversos projectes artístics que impulsarien l’avant-
guarda musical i la connexió de la ciutat amb artistes internacionals 
i, alhora, l’avenç tecnològic i la incorporació de les músiques foranes. 
Val a dir que les cinc taules ens van ajudar a revisar i pensar la història 
de part de les especialitats musicals i els àmbits interpretatius en què 
s’organitzen actualment els estudis de grau i de màster de l’ESMUC. 
A l’últim apartat trobareu les reflexions i aportacions del moderador 
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i la moderadora de les taules, Joaquim Rabaseda i Anna Costal, que 
van dinamitzar un debat entre els ponents, així com les preguntes del 
públic assistent, recollides per l’estudiant de musicologia Sonia Jean 
Vidal. Agraïm al MUHBA, per tant, la possibilitat de publicar aquests 
articles a la col·lecció Textures. 

Al mateix temps, aprofito per destacar que la jornada es va cloure 
amb un concert al Saló del Tinell i que en l’actuació musical també 
vam oferir resultats de recerca. De fet, la interpretació musical és una 
de les maneres més pròpies que tenim de transferir a la societat els 
coneixements que generem com a centre superior artístic, l’aplicació 
d’uns continguts musicals i musicològics en programacions patrimo-
nials i innovadores. El concert, fruit de les recerques del professor 
Oriol Saña, va permetre recuperar i posar en valor l’obra del músic 
Llorenç Torres Nin (Sant Lluís, 1890-Barcelona, 1964), àlies Demon, 
un personatge clau per entendre la introducció de la música de jazz 
a Catalunya. Un conjunt instrumental d’alumnat de l’ESMUC, dirigit 
pel mateix Saña al violí, va interpretar alguns dels seus títols més po-
pulars, com ara Jazz Baby o Everybody dance, que a l’època havien 
suscitat a la societat barcelonina unes noves actituds, uns nous gestos, 
una nova sonoritat i, en definitiva, una modernitat musical que va te-
nir el punt àlgid, precisament, durant la República. A més, va partici-
par en aquella actuació el flautista Pep Torres, net de Llorenç Torres, 
un valor afegit que relligava història i memòria, passat i present. La 
producció es va poder repetir al mes de juny a Menorca, amb ressò 
als mitjans de comunicació i el retorn d’aquell repertori a Sant Lluís, la 
població natal de Torres Nin. 

Aquesta voluntat d’innovació en les programacions de caràcter pa-
trimonial va continuar durant la primavera, amb la coproducció de 
tres concerts més vinculats a aquella jornada: el 29 d’abril, a la plaça 
del Rei, va tenir lloc el concert dedicat a la música antiga situada en 
plenes avantguardes dels anys 1930, amb obres de Bach, Schenk i Te-
lemann, però també de la compositora Gracia Baptista per situar-nos 
en la implicació actual de recuperació patrimonial amb perspectiva 
de gènere, una mirada que va tenir un punt important d’inflexió justa-
ment durant els anys de la República; el 30 de maig, el concert «Barce-
lona, Verdaguer i el flamenc» a Vil·la Joana, un recorregut pel flamenc 
dels anys 1930 que volia reivindicar alhora el pes del poeta català en 
les primeres transcripcions de flamenc, simultànies a les de Manuel 
Machado, i el 5 de juny, a l’espai Oliva Artés, es va interpretar l’obra 
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Le pauvre matelot, de Darius Milhaud, una òpera de 1927 que es va 
representar a Barcelona en aquells primers anys de la República.

Finalment, a l’estiu, en el marc del 8è cicle Història i música de 
Barcelona, dues graduades de l’ESMUC en l’especialitat de musicolo-
gia, Irene Valle de Lope i Laura Valls Ingla, van participar en la recerca 
de materials, selecció d’obres i redacció de textos per als programes 
de mà i la presentació de quatre concerts al Park Güell. Aquest as-
sessorament musicològic es va completar amb la producció d’un dels 
concerts, «La cobla de la República», en el qual una cobla integrada 
per onze graduades i graduats de l’ESMUC i dirigida pel professor Pep 
Moliner va interpretar sardanes emblemàtiques del repertori d’aquell 
període històric. 

Amb totes aquestes accions, l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya reforça el seu compromís amb les institucions culturals de la 
ciutat, vetlla per la programació de patrimoni musical català i partici-
pa i produeix concerts amb la participació d’estudiants i graduades i 
graduats que retornen a la societat els resultats que genera la recerca. 
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El jazz a Barcelona durant la República

Jaume Carbonell Guberna 
Universitat de Barcelona

L’eufòria jazzística que es va viure a Barcelona, sobretot durant els 
anys vint i trenta del segle xx, no va ser una febrada ni una moda 
passatgera. Ben al contrari. A Barcelona, com a les principals ciutats 
europees, la música afroamericana va irrompre amb molta força des 
dels anys del modernisme. I el que va anar penetrant com un exotisme 
més propi d’aquells anys va acabar arrelant i convertint-se en un llen-
guatge i un repertori propis per a bona part del públic i dels músics 
que el practicaren.1

Un terreny adobat

Els anys del canvi de segle foren l’inici de la recepció de la música 
afroamericana a Europa, procés que s’accentuà notablement durant 
els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial. De mica en mica, els 
nous ritmes i les noves formes de dansa d’arrel afroamericana anaren 
guanyant terreny en el consum musical de ciutats europees com París 
i Londres, entre d’altres.

A Barcelona descobrim la presència de músics i actors afroameri-
cans des de ben aviat, el 1901.2 Les novetats en els mitjans tecnològics 

1 Aquest treball s’ha fet en el marc del projecte de recerca PID2019-105718GB-100, 
MUSIN.
2 Hem treballat sobre aquesta qüestió a: Jaume Carbonell, «El papel de la tecnolo-
gía en la recepción de la música afroamericana en la Barcelona de 1900», dins Xosé 
aviñoa, Tecnología y creación musical, Editorial Milenio, 2014, pàg. 151-174; Jaume 
Carbonell, «La música afroamericana en espectáculos y espacios de ocio. Bailarinas, 
cantantes y cupletistas en Barcelona entre 1900 y 1936», dins: Enrique enCabo, Mira-
das sobre el cuplé en España: identidades, contextos, artistas y repertorios, ICCMU, 
2019, pàg. 107-122.
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aplicats a l’espectacle, el cinema i els primers mitjans de reproducció 
sonora contribuïren enormement a la penetració i difusió de noves 
formes musicals i de ball i noves maneres en el terreny de la moda, els 
costums i els estils de vida. Així fou com triomfà a Barcelona el cake 
walk, forma de dansa derivada del ragtime, primera forma de música 
afroamericana que arribà a Europa gràcies als rotlles de pianola i a 
bandes com la de John Philip Sousa, premiada a l’Exposició Universal 
de París el 1900.3

La moda del cake walk s’expandí i obrí la porta de la música afro-
americana i, anys després, altres fórmules i ritmes trobaren el camí 
preparat per implantar-se. A partir de 1909 comencem a detectar el 
two-step i molt aviat també el foxtrot, que s’expandí així mateix pels 
escenaris i salons de ball més populars. Paral·lelament trobem orques-
tres barcelonines que incorporaren instruments propis de formaci-
ons americanes com el saxo, o el banjo, com ho feren l’orquestra de 
Nic-Fusly, una orquestra tzigane que actuava a l’Hotel Ritz el 1919, 
l’orquestra d’Agustí Verdura, o la de Jaume Planas, coneguda amb 
el nom de Jaime Planas y sus Discos Vivientes. Les orquestres locals 
anaren proliferant, com l’Orquestra Demon’s Jazz, de Llorenç Torres 
Nin, anomenat Mestre Demon; La Crazy Boys, de Martín Lizcano de la 
Rosa, i altres com la Melodians Orchestra, la Coopey Jazz, l’Excelsior, 
la Michigan Jazz, la Washington Orchestra, l’Orquestra Durán Boys, la 
Melody Boys, Los Miuras, o l’Orquestra Happy Jazz, entre moltes d’al-
tres. També hi hagué compositors catalans que començaren a escriu-
re segons models americans, com per exemple Campanas fox-trot 
(1918), amb lletra de Vicenç Pastallé i música de Joan Viladomat, o el 
foxtrot, Crits! del compositor Lluís Puiggener (1919). 

El 1923, el pianista de Harlem James P. Johnson compongué una 
peça que revolucionà el món del ball i la música popular: The Char-
leston. L’enregistrament que en feu Paul Whiteman dos anys més tard 
portà la peça i el seu ball arreu del món. La febre del charleston també 
arribà a Barcelona i, a ritme de charleston, entre el 15 i el 25 de gener 
de 1926, actuaren al Teatre Circ Olympia l’orquestra de Sam Wooding 
i el seu espectacle Chocolate Kiddies, amb música de Duke Elling-
ton, i un cos de ball integrat per ballarines de diversos clubs de Nova 

3 Tom FletChee, 100 years of the Negro in Show Business, 1954. Citat per Eileen 
Southern, Historia de la música negra norteamericana, Akal, 2001 (1a ed. EUA, 
1971), pàg. 337.
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York. Fou la primera orquestra rellevant formada per músics negres 
que visità Barcelona i, sens dubte, exercí una gran influència entre les 
orquestres locals.

El 1929, amb l’Exposició Internacional, arribaren a Barcelona altres 
orquestres negres americanes com els Coffies Colored Cracks i la Blue 
Bird’s Symphonic Jazz Orchestra, que juntament amb el pianista Bob 
Wolly i les ballarines Estelle Dixon y Florence Miller actuaren al Teatre 

Actuació de l’orquestra Demon’s Jazz acompanyada de ballarines, c. 1931-1939. 
Foto: Gabriel Casas. ANC
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Portada del foxtrot Jazz Baby, de J. Demon, pseudònim del músic i compositor 
Llorenç Torres Nin. BNC 
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del Circ Barcelonès amb el cantant y trombonista Herb Fleming.4 Però 
sens dubte l’actuació més important de l’any fou el retorn de Chocola-
te Kiddies, de Sam Wooding, que es presentà aquest cop al Casino de 
San Sebastián al principi de juny, al Teatre Circ Olympia i al Principal 
Palace. I fins i tot enregistrà deu peces per a la companyia Parlophone 
a Barcelona.5 El jazz ja formava part de la vida dels barcelonins.

El jazz a la frontissa de la proclamació  
de la República 

Podríem dir que el període anterior a la Segona República es tanca 
amb l’actuació de Josephine Baker amb la Revue Nègre de la compa-
nyia parisenca del Folies Bergère, el 28 de febrer de 1930 al Principal 
Palace. Aquest esdeveniment conté una dada important: l’orquestra 
de l’espectacle fou la Demon’s Jazz,6 cosa que evidencia la qualitat 
dels músics d’aquesta orquestra, que s’incorporaven sense problema 
a un espectacle internacional amb cantants i ballarins com la mateixa 
Baker. L’impacte de Josephine Baker tingué molt de pes a la societat 
barcelonina. Representava la modernitat a través de l’exotisme i l’ero-
tisme, ballant pràcticament nua a l’escenari, i fou l’ambaixadora del 
charleston i, per extensió, de la cultura afroamericana a Europa. 

Al mateix temps, les actuacions de l’orquestra de Jack Hylton du-
rant el juny de 1930 al Palau de Projeccions de l’Exposició Internaci-
onal tingueren molta influència en algunes orquestres barcelonines 
com ara els Durán Boys, els Melody Boys o el mateix Jaime Planas 
y sus Discos Vivientes, que anaren fent seu el so més pròxim a les 
orquestres blanques nord-americanes com la de Paul Whiteman: un 
jazz molt edulcorat, basat en grans orquestracions en les quals s’havia 
suavitzat la pulsació i s’havien llimat les dissonàncies provinents del 
blues i els elements més expressius arrelats en la tradició afroameri-
cana. Aquesta música de les orquestres comercials blanques arribava 
més fàcilment a Europa a través dels discos i, sobretot, del cinema 

4 Jordi Pujol i baulenaS, Jazz en Barcelona 1920-1965, Barcelona, Almendra Music, 
2005, pàg. 37.
5 Alfredo PaPo, El jazz a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1985, pàg. 18.
6 La Vanguardia, 28 de febrer de 1930, pàg. 18.
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musical que oferia aquesta imatge moderna però moderada, ordenada 
i blanca.

Durant els anys del directori militar, malgrat la censura exercida 
en segons quins àmbits, la vida nocturna gaudí d’una certa permis-
sivitat, cosa que afavorí la creació de salons de ball, dàncings, caba-
rets, etc. Locals com L’Edén Concert o La Criolla foren alguns dels 
més emblemàtics d’un gran nombre de locals de lleure nocturn on 
el jazz era una de les ofertes musicals preferides. Aquesta vida noc-
turna es liberalitzà encara més durant la República, cosa que afavorí 

Actuació de Josephine Baker al cinema Principal Palace de Barcelona, c. 1931-1936. 
Foto: Gabriel Casas. ANC
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tant la professió musical com el públic, amb molta més oferta i més 
variada.7 

El Hot Club de Barcelona

D’Europa arribà la creació de hot clubs. Eren associacions de segui-
dors i aficionats al jazz hot, és a dir, el jazz més originari, essencial 
i arrelat en el blues i en la tradició afroamericana que s’organitzaven 
com a clubs socials amb biblioteca, sala de lectura i audició, on els 
socis es reunien per escoltar i comentar discos, es feien conferències 
i audicions comentades, es publicaven butlletins on s’informava d’ac-
tivitats, i també s’organitzaven concerts públics. Per això podem dir 
que els hot clubs foren una eina fonamental per a la difusió del jazz 
a Europa i en particular a les ciutats on s’establiren. El Hot Club de 
Bèlgica, i molt especialment el Hot Club de França, fundats ambdós el 
1932, foren la influència directa per a la fundació del Hot Club de Bar-
celona que inicià les activitats l’11 de maig de 1935. Presidit per Pere 
Casadevall, amb el compositor i percussionista Joan Duran Alemany 
com a vicepresident i amb altres col·laboradors, es convertí en un dels 
centres més importants de promoció de l’activitat jazzística a la capi-
tal catalana.8 Un mes després ja tenia 250 socis i un any després, 472.9 
L’objectiu primordial era la difusió del jazz i ho feu a través d’audicions 
i conferències a la seu social i ben aviat a través de Ràdio Associació 
de Catalunya.10 Tingué la seu primer al carrer del Consell de Cent, 224 
i des de l’1 de gener de 1936, al número 35 del passeig de Gràcia. Les 

7 Vegeu sobre aquesta qüestió: Xavier albertí, Eduard Molner (ed.), El Paral·lel (1894-
1939). Barcelona i l’espectacle de la modernitat, Barcelona, Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona, 2012; Xavier albertí, Eduard Molner (ed.), Carrer i escena. 
El Paral·lel 1892-1939, Barcelona, Viena Edicions, 2012.
8 A Catalunya es crearen entitats similars en altres poblacions com Granollers, Vilafran-
ca del Penedès, Mataró, Sitges, Manresa, Rubí, Vic, Badalona i moltes altres.
9 Iván igleSiaS, «El jazz a finales de la Segunda República española: el Hot Club de Barce-
lona (1935-1936) », Jazz-hitz, 3 (2020), pàg. 13. Disponible a: http://jazz-hitz.musikene.
eus/index.php/jazz-hitz/article/view/64/39 [consulta: 9 de març de 2022].
10 Lourdes borrell, Alfredo Papo Papo, una vida dedicada al jazz. El jazz en Barce-
lona de la postguerra a la actualidad, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2019, 
pàg. 58.
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dificultats per mantenir-la feren que es traslladés a l’Hotel Gran Via i 
després al carrer de Pau Claris.11 

Tal com el Hot Club de France tingué el seu quintet, el Hot Club 
de Barcelona inicialment també tingué un trio, que posteriorment es 
convertí en orquestra. La tasca de difusió es complementava amb l’edi-
ció de la revista Jazz Magazine, òrgan d’informació d’activitats amb 
articles de fons, notícies, cròniques i crítiques de concerts i discos i 
anuncis d’activitats del Hot Club, d’altres entitats afins del territori 
i d’Europa. Es publicà entre l’agost de 1935 i el juny de 1936 i fou la 
fusió de les revistes preexistents: Música Viva, la primera revista jaz-
zística a l’Estat, i Mundo Musical.12

Però l’activitat més important i la que tingué més ressò fou l’orga-
nització de festivals. Pocs mesos després de la fundació, el Hot Club 
organitzà el seu primer festival el 18 de juliol de 1935 al cinema Asto-
ria. Consistí en la projecció de diverses pel·lícules i actuacions d’or-
questres locals. Les pel·lícules foren el curt de dibuixos animats Min-
nie the Moocher (1932), protagonitzada per Betty Boop, amb música i 
participació de Cab Calloway; Symphony in Black (1935), amb Duke 
Ellington; Mills Blue Rhythm Band (1934), amb els Mills Brothers, i 
Feminine Rhythm (1935), amb l’orquestra femenina d’Inna Ray Hut-
ton. D’altra banda hi hagué la projecció de fragments de pel·lícules 
de Fred Astaire i Ginger Rogers i l’actuació de les bandes Mata’s Band 
i Los Vagabundos amb direcció del saxofonista d’origen dominicà Na-
poleón Zayas. 

El programa representa les dues grans tendències en què es divi-
dien els aficionats al jazz del moment. El primer bloc del programa, 
el més important, amb Cab Calloway, Duke Ellington o els Mills Brot-
hers, representaven el jazz hot del moment: el jazz orquestral amb 
una profunda petjada negra. Cab Calloway havia triomfat al Cotton 
Club de Harlem, tal com ho havia fet anteriorment Duke Ellington. 
L’un i l’altre eren els grans referents del jazz de Nova York, ambdós 
amb propostes imaginatives i trencadores. Tant els Mills Brothers com 
Inna Ray Hutton estaven en aquesta línia. En canvi, els fragments de 
pel·lícules de Fred Astaire i Ginger Rogers representaven una visió 
del jazz més comercial, però que podia atreure un públic nombrós 
no especialment seguidor del jazz. Hem de destacar l’interès del Hot 

11 PaPo, El jazz a..., pàg. 28-29, 34.
12 «Presentación», Jazz Magazine, 1 (agost de 1935), pàgina sense numerar.
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Club de Barcelona per la promoció de les orquestres barcelonines. En 
aquest cas, les dues formacions esmentades foren molt actives durant 
el període.

El resultat d’aquest primer festival fou tan encoratjador que animà 
el Hot Club a programar-ne un altre de similar pocs mesos després. 
Fou a l’octubre de 1935 i també al cinema Astoria. El programa com-
prengué la projecció de la pel·lícula La Alegre Divorciada (The Gay 
Divorcee, de Mark Sandrich, 1934) protagonitzada per Fred Astaire i 
Ginger Rogers, i l’actuació de l’Orquestra del Hot Club de Barcelona 

Actuació de l’orquestra del Hot Club de Barcelona, c. 1935.  
Foto: Gabriel Casas. ANC
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creada recentment, dirigida per Antoni Matas i formada per una selec-
ció de músics de les millors formacions barcelonines: 

Saxos alts: 
Rodrigo Roy, de la Demon’s Jazz 
Josep Domínguez, de la Matas Band 

Saxos tenors: 
Sebastià Albalat, de la Napoleon’s Band 
Salvador Durán, de Los Miuras de Sobré 

Trompetes: 
Josep Masó, de Los 16 Artistas Reunidos 
Josep Ribalta, de Demon’s Jazz 
Magí Munill, de Napoleon’s Band

Trombons:
Ferran Carriedo, de la Matas Band 
Francesc Gabarró, de Los Miuras de Sobré 

Piano i direcció: 
Antoni Matas, de la Matas Band 

Contrabaix: 
Antoni Rusell, de la Casanovas Orchestra 

Guitarra: 
Steve Erikson, de la Demon’s Jazz 

Bateria: 
Josep Bellés, de la Napoleon’s Band13 

Tot i que amb un programa més modest, fou molt celebrada l’estrena 
a Barcelona de The Gay Devorcee, un dels èxits de la productora RKO 
Radio Pictures. L’impacte d’aquesta i altres produccions musicals pro-
picià col·laboracions entre alguns compositors i orquestres catalans 
amb produccions de pel·lícules, com és el cas de Jaume Planas i els 
seus Discos Vivientes, que participà en la pel·lícula Mercedes, de Jo-
sep María Castellví, estrenada a Barcelona el 1933, amb Josep Santpe-
re, en la qual s’inclogueren fragments en català, o la Crazy Boys, que 

13 Jazz magazine, 3 (novembre de 1935), pàg. 12-13; PaPo, El jazz a..., pàg. 30; Pujol i 
baulenaS, Jazz en Barcelona..., pàg. 44.
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també participà en una altra producció de Castellví, ¡Viva la vida! el 
1934.14

Si fem un cop d’ull a l’oferta d’espectacles a Barcelona, ens adonem 
que, al marge del que podia organitzar el Hot Club, hi havia altres 
esdeveniments, que les orquestres funcionaven i que hi havia progra-
madors i empreses que seguien portant el jazz al seu públic. Durant 
les mateixes dates dels festivals del Hot Club, el dissabte 8 de juny de 
1935, el Casino de San Sebastián feu debutar per a la temporada d’estiu 
l’orquestra de Clarence Nemir, amb «les seves girls».15 Era una orques-
tra blanca provinent d’Austin, Texas, que, com moltes orquestres i mú-
sics americans especialment de la zona de l’oest mitjà, havia vingut a 
Europa fugint de la devastació provocada per la Gran Depressió. Ac-
tuà al Casino juntament amb l’Orquestra Crazy Boys i aprofità l’estada 
a Barcelona per fer una actuació al local del Hot Club, al carrer Consell 
de Cent, dedicada als socis.16

La bona acollida dels dos primers festivals animà els directius 
del Hot Club a preparar un esdeveniment més ambiciós. Fou el 
festival que tingué lloc el 29 i 31 de gener de 1936 i que comptà 
amb les actuacions del Quintet del Hot Club de France amb Django 
Reinhardt i Stéphane Grappelli, el trompetista i saxofonista Benny 
Carter i l’Orquestra del Hot Club, amb concerts al teatre Coliseum 
el dia 29 i al Palau de la Música Catalana el dia 31. El programa 
era tota una declaració de principis del Hot Club i mereix parar-hi 
una mica d’atenció. En primer lloc, presentar el Quintet del Hot 
Club de France evidencia el vincle amb el club francès i l’estre-
ta col·laboració ja efectiva, que es consolidà en anys posteriors 
després del període bèl·lic. Era la manera de fer públic el propi 
llinatge, l’ascendència i els referents. Un altre element potser en-
cara més eloqüent és la presència de Benny Carter. Fou qui centrà 
principalment l’atenció de la premsa i del públic precisament pel 
fet de ser un músic afroamericà. Carter provenia de la tradició més 
genuïna de les big bands de Nova York, havia format part de la 
banda de Fletcher Henderson, considerada la millor banda negra 
dels primers anys vint, havia tocat també amb els McKinney’s Cot-
ton Pickers, i poc després formà la seva pròpia banda per la qual 

14 igleSiaS, «El jazz a... », pàg. 24.
15 El Diluvio, 8 de juny de 1935, pàg. 4; La Publicitat, 13 de juny de 1935, pàg. 10.
16 «Crónica y noticiario oficial», Jazz magazine, 2 (setembre-octubre de 1935), pàg. 1.
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passaren músics molt rellevants com Teddy Wilson, Dicky Wells o 
Chu Berry, entre d’altres. El 1935 es traslladà a Anglaterra des d’on 
començà una sèrie d’estades en diferents ciutats europees que el 
feren arribar a París i Barcelona. Per tant, portar Benny Carter a 
Barcelona volia dir portar-hi tota aquesta tradició bandística forja-
da a Harlem, molt allunyada dels musicals de l’RKO.

Els concerts del Coliseum i el Palau de la Música tingueren molta 
repercussió a l’ambient musical barceloní i alguns sectors més conser-
vadors carregaren contra els músics i contra el jazz. Un dels més con-
tundents fou Joan Llongueras en els seus escrits a La Veu de Catalu-
nya. Després de referir-se irònicament i despectivament a l’Orquestra 
del Hot Club que va iniciar el concert, Llongueras etziba el següent:

[...] Seguidament ens fou presentat Benny Carter, un negre autèntic, 
especialista en el saxofon «alto», en la trompeta i en altres instru-
ments. Sembla, que aquest músic «hot» és, segons el parer dels 
intel·ligents, un dels més grans que existeixen avui dia. Nosaltres es-
coltàrem pacientment les seves improvisacions, acompanyades per 
un conjunt «hot» i el pianista Dreyfus, que ens semblaren, totes elles, 
a base d’unes fórmules molt pobres i sempre repetides. Musicalment 
ben poca cosa. I, potser perquè les nostres orelles no estaven encara 
prou malavesades, ens semblà que aquest virtuós sense virtut desafi-
nava tanmateix d’una manera excessiva. [...]. 

Finalment aparegué el famós «Quintet del Hot Club» de França. Un 
violí, tres banjos i un contrabaix. Cinc blancs que imiten el primiti-
visme dels negres. Això ens féu més pena encara que el negre ma-
teix; primerament perquè no tenia cap caràcter, i segonament pel 
fet de veure un instrument de tan noble categoria, com és el violí 
degradat a una feina tan baixa i tan innoble. Que els negres ameri-
cans o els negres oceànics s’entusiasmin amb aquesta mena de mú-
sica primària, que no és altra cosa que una mena d’excitant fisiolò-
gic, amb el seu ritme trepidant i amb les seves síncopes constantment 
repetides, ens sembla una cosa del tot natural, però que nosaltres, 
els blancs de l’occident, que hem passat per tota una civilització en 
la qual sobresurten, entre altres, els noms de Beethoven, Bach, Mo-
zart, aquest darrer sobretot, Schubert, Schumann, etc., hàgim de sen-
tir-nos tanmateix negres, que algun músic es prengui seriosament 
tot això i en faci l’apologia ens sembla una cosa del tot indecorosa 
i, àdhuc, vergonyosa. Una cosa terriblement insuportable per tot-
hom que tingui una mica de sensibilitat musical i una mica també 
d’espiritualitat.
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Els nostres músics es degraden i es fan malbé (podríem citar-ne al-
guns casos), d’ençà que practiquen el «Jazz» i el nostre poble va 
perdent tot el sentit d’allò que és consubstancial amb la seva ànima.

Una bona cobla de sardanes és mil vegades millor; és incomparable-
ment superior a la més famosa d’aquestes orquestres de «Jazz», que 
converteixen el músic professional en un trist i miserable pallasso 
sense gràcia.

Opinem i pensem que tot això, en el fons, és una mena de passa 
malastruga que, tard o d’hora, ha de desaparèixer. Ja va desaparei-
xent en molts llocs. Nosaltres creiem complir un deure dient que el 
«jazz» és del tot indigne de la nostra civilització; que no tenim cap 
necessitat de retrocedir fins aquest primitivisme salvatge, i que ens 
cal reaccionar fortament a favor d’allò que és ben nostre i que hem 
conquistat a força de llargs anys d’estudi, de treball, i de cultura es-
piritual.

No tota l’ànima negra és dins un saxòfon (el més innoble dels ins-
truments musicals), ja que nosaltres hem sentit cançons espirituals 
negres d’un positiu valor i d’una gran elevació. Aquesta explotació 
de l’ànima negra a base de «jazz», que és una mena de modisme 
musical, ens sembla una mala acció i una cosa que a tots els euro-
peus, i no dic ja els llatins, indiscutiblement ens degrada, accep-
tant-lo, sobretot, en la forma que, ridículament i exageradament, 
l’acceptem.17

Valgui la llarga cita per veure un dels exemples més significatius del 
rebuig que provocava el jazz entre l’establishment musical català més 
conservador. Els qualificatius parlen per si sols i les referències a la in-
conveniència d’aquesta música per als europeus, segons ell superiors, 
i sobretot per a «nosaltres els llatins», fa flaire de l’ideari noucentista 
de la civilitat mediterrània, tan present encara en la intel·lectualitat 
catalana del moment.

Hi hagué altres veus crítiques contra el jazz com la de Frederic 
Lliurat en referir-se al concert del Palau tot deplorant aquesta música 
al bell mig del temple de la música catalana, entre les mirades severes 
de Beethoven i Clavé des del prosceni. El fet que aquestes opinions es 
fessin des de la Revista Musical Catalana implicava d’alguna manera 
l’Orfeó Català (la mateixa revista i diversos dels seus col·laboradors ja 

17 Joan llongueraS, «Coliseum. Un concert de jazz presentat pel Hot Club de Barcelo-
na», La veu de Catalunya, 31 de gener de 1936, pàg. 14.
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s’havien pronunciat en altres ocasions en la mateixa direcció) i, per 
extensió, el mainstream de la música catalana:

[...] Trobem, amb tot, que el jazz és un art ben palesament primitiu, i 
ben digne dels homes senzills que el practiquen. Però ens sentim ja 
massa civilitzats, massa saturats, tanmateix, d’art ja fet, ja ben consti-
tuït, per admetre el jazz seriosament. Afegirem el següent: que entre 
les provatures, filles del ritme o trepidació insistent de la música dels 
negres, que havem sentit o que havem llegit; entre els assaigs de 
certs músics, per tal d’incorporar a la música l’art que podríem dir-
ne negre, no coneixem cap obra veritablement transcendental. Tot fa 
l’efecte de simples boutades, eixides, ultra de l’art negre, del sentir 
dels nostres temps. Dels nostres temps que es caracteritzen, ai las, 
per la manca de grans ideals, i per una cada dia més marcada afició 
als entreteniments i a les impulsions generalment frívoles... o algun 
cop grolleres. [...] L’artista culte ha d’ésser curiós i ha de servir-se, si 
li plau, de totes les troballes, de totes les manifestacions interessants 
de l’art dels sons (ritmes, tonalitats, caients melòdics, coloracions). 
Arreu hom pot trobar un procediment nou, una suggestió. Però 
d’aquí a engrescar-se, per exemple, sistemàticament, amb el jazz hi 
ha una bella distància! Formulades les nostres observacions, farem 
constar que l’Orquestra de l’Hot-Club de Barcelona i el Quintet de 
l’Hot-Club de França practiquen amb traça el ritme insistent del jazz. 
Aplaudim també les entremaliadures de Benny Carter en servir-se 
del saxofó i d’altres instruments. Però tot ens sembla, tanmateix, un 
art inferior, no encara propi d’una sala de concerts. D’una sala de 
concerts on sentim cançons nostrades i on escoltem música de 
Bach, de Mozart, de Beethoven, de Brahms, de Strauss, de Debussy.18

Jazz Magazine publicà diverses referències favorables als concerts 
del Hot Club i, en el número 6, el compositor (entre altres coses, de 
sardanes!) Nicolau Surís i Palomé hi publicà una llarga resposta a les 
opinions de Llongueras.19 Sortosament, no tota l’opinió de la premsa 
ni de la música catalana fou tan hostil. I en aquest sentit cal destacar el 
compositor i musicòleg Baltasar Samper, que fou estret col·laborador 
del Hot Club de Barcelona. Samper feu diverses conferències sobre 
jazz durant el 1935 en les quals es pot constatar el gran coneixement 
que tenia sobre la matèria i que estava al dia de les publicacions i esde-
veniments del Hot Club de France, amb el qual mantenia una conne-

18 Frederic lliurat, «Concerts de jazz», Revista Musical Catalana, 386 (febrer de 
1936), pàg.45-46.
19 Nicolau SuríS, «Así se hace la crítica», Jazz Magazine, 6 (març de 1936), pàg. 1-3.
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xió molt directa. Conceptes com el debat entre jazz hot i jazz sweet 
o straight, ja hi són presents, com també idees sobre estils i tècnica 
d’improvisació.20

Després dels concerts al Coliseum i el Palau de la Música Catalana, 
un promotor privat volgué organitzar un tercer concert amb els ma-
teixos intèrprets al Teatre Olympia, que anuncià com a gran comiat 
dels músics visitants.21 Alguna desavinença hi devia haver, però, ja que 
Grappelli es negà a actuar-hi i fou substituït per un violinista local ano-
menat Vila. Al final, l’entrada de públic no fou l’esperada i el promotor 
fugí sense pagar els músics. Això produí una certa revolada i es creà la 
llegenda falsa que els músics no cobraven els concerts a Barcelona, fal-
sedat alimentada per Charles Delaunay en els seus escrits posteriors i 
totalment infundada ja que el Hot Club de Barcelona complí la seva part 
del contracte i els pagà 3.000 francs per endavant i 4.000 en acabar les 
dues actuacions.22 Aquest esforç econòmic que hagué de fer el Hot Club 
arran dels concerts del Coliseum i el Palau generà serioses pèrdues a 
l’entitat i provocà una crisi interna que obligà a renovar la junta.

La guerra

Durant la Guerra Civil, el Hot Club de Barcelona frenà les seves ac-
tivitats atès que arrossegava una crisi econòmica de resultes de les 
pèrdues dels concerts del Coliseum i el Palau i hagué de traslladar la 
seva seu al carrer Pau Claris, la qual, per acabar-ho d’adobar, fou des-
truïda durant un bombardeig. Segons Papo, a més, el local fou clausu-
rat per les milícies esquerranes que consideraven que aquesta música 
era d’influència capitalista i que el Hot Club podia ser un centre d’es-
pionatge a favor dels feixistes.23 Els fets, però, no avalen aquesta idea, 
com veurem.

20 Les conferències han estat editades per: Antoni Pizà i Francesc viCenç, Baltasar 
Samper. Música de jazz. Conferències de 1935, Palma, Lleonard Muntaner Editor, 
2019.
21 La Vanguardia, 2 de febrer de 1936, pàg. 5; La Veu de Catalunya, 2 de febrer de 
1936, pàg. 5; El Diluvio, 2 de febrer de 1936, pàg. 17; La Humanitat, 2 de febrer de 
1936, pàg. 2.
22 igleSiaS, «El jazz a...», pàg. 28.
23 PaPo, El jazz a..., pàg. 34.
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El període de la guerra no fou un parèntesi ni representà una 
aturada de les activitats jazzístiques a Barcelona. Sí que ho fou per 
al Hot Club, que passà certes calamitats, però moltes de les orques-
tres i molts músics seguiren treballant. Poques setmanes després 
de l’alçament militar, un cop sufocada la rebel·lió a Barcelona, el 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya feu tot el 
possible per tornar a la normalitat. El 9 d’agost de 1936 reobriren 
els principals cinemes i el Comitè Econòmic de Cines de la CNT 
comunicà que «[...] Una modernidad interesante es el acompañami-
ento de grandes orquestas sinfónicas de jazz, en los salones Colise-
um, Urquinaona, Fémina, Fantasio, Astoria y Capitol, además de un 
programa de variedades de primer orden en los locales Coliseum y 
Urquinaona, bajo la dirección de directores de orquesta de recono-
cida reputación. [...]».24

No és cert, per tant, que les forces d’esquerra anessin contra el jazz 
perquè el consideressin música pròpia del capitalisme. El Comissariat 
de Propaganda i el Comitè de Cines de la CNT promogueren i col-
locaren orquestres de jazz als principals cinemes de la ciutat perquè 
ho consideraven «una modernitat». Dona suport a aquesta idea el fet 
de la participació d’orquestres de jazz en nombrosos festivals benè-
fics organitzats per diverses entitats republicanes i pel Comissariat 
de Propaganda mateix. Durant tot el període bèl·lic, les principals or-
questres de jazz barcelonines participaren en un total de 28 festivals 
benèfics de suport a víctimes, als refugiats, en honor a les milícies i a 
les brigades internacionals, etc.25 Jaume Planas, Crazy Boys, Demon’s 
Jazz, foren les més sol·licitades, però n’hi hagué d’altres de menys ha-
bituals que també hi participaren.

El debat estilístic que es va iniciar amb la fundació del Hot Club 
quasi passa desapercebut per l’impacte de la guerra. L’estil més prò-
xim a les orquestres blanques guanyava la batalla comercial ja que les 
orquestres locals es limitaven a emular el model divulgat pels mitjans 
i el cinema musical. Caldrà esperar la reorganització definitiva del Hot 
Club i la progressiva recuperació de la vida musical després de la guer-

24 La Vanguardia, 9 d’agost de 1936, pàg. 4.
25 Bàrbara Santana MCgill, Jazz a Barcelona durant la Guerra Civil, treball final de 
grau, Universitat de Barcelona, 2014, pàg. 36-40. Disponible a: http://diposit.ub.edu/ds 
pace/bitstream/2445/66106/1/TFG_HA_Barbara%20Santana%20McGill.pdf [consulta: 
 9 de març de 2022].
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ra perquè arribin noves propostes –cada vegada més– vinculades al 
jazz modern, seguint altre cop el model parisenc.

Després de la guerra, malgrat l’hostilitat vers el jazz que presenta-
ven els ideòlegs i els dirigents culturals del règim, les principals or-
questres, com les que hem esmentat més amunt, continuaren treba-
llant, n’aparegueren d’altres i, de mica en mica, el Hot Club reprengué 
l’activitat. El que alguns pronosticaren que seria una moda passatgera 
no feu més que consolidar-se.

Conclusions

Com hem apuntat al començament d’aquest escrit, el desenvolupa-
ment del jazz a Barcelona no fou esporàdic ni casual, sinó que respon 
a una tendència generalitzada a Europa des dels primers anys de se-
gle xx. La seva implantació anà creixent fins a esdevenir una tendèn-
cia ben consolidada que ha arribat fins als nostres dies. 

El període republicà fou el moment de més efervescència jazzística 
des de l’entrada d’aquesta música a Barcelona, però no només perquè 
el moment social i polític hi fos favorable. Un cert nivell de llibertat 
en els costums i les formes de vida, en els mitjans de comunicació i en 
l’espectacle, en són òbviament factors favorables. Però també ho són 
els avenços tecnològics, com la ràdio, l’arribada i distribució d’enregis-
traments i la internacionalització i el posicionament de Barcelona en 
el teixit internacional. I aquest és un procés que ja es preparava força 
anys abans de la República. L’arribada de músics americans durant els 
anys vint fou determinant per preparar un terreny propici pel que fa 
a consum i producció autòctons. Tenir un públic avesat a aquest so 
és fonamental perquè pugui desenvolupar-se amb normalitat i pugui 
generar noms rellevants dins el gènere. És obvi, doncs, que els esdeve-
niments que tingueren lloc durant la República foren la conseqüència 
de molts anys de pràctica musical, d’escolta i d’afició incondicional 
des de molt enrere.

La gran i continuada activitat quant a nombre d’orquestres i es-
deveniments no respongué a una moda, sinó a la consolidació d’un 
gènere que anà fent camí i avançant de mica en mica. Fou la base del 
que es desenvolupà posteriorment i del que ni tan sols la guerra en 
deturà l’activitat.
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A la Barcelona dels anys trenta també hi va arribar el debat esti-
lístic que es vivia a Europa i a Amèrica sobre les tendències del jazz 
del moment: hot o sweet. Després de la guerra, però, aquest debat va 
prendre altres camins, entre el jazz clàssic i els estils moderns amb ir-
rupció del bebop. Això ens demostra que el jazz no era una cosa fútil, 
sinó que evolucionava, que es viva amb passió i que el públic es prenia 
molt seriosament. El jazz entrà a Barcelona per fer d’aquesta ciutat un 
dels centres importants de desenvolupament d’aquesta música i foren 
la seva gent, el públic i els músics els que situaren Barcelona i altres 
ciutats de Catalunya en l’entramat jazzístic internacional. 
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Música antiga d’avantguarda1

Romà Escalas Llimona 
Flautista i exdirector d’Ars Musicae

Josep Borràs Roca 
Escola Superior de Música de Catalunya

Josep Borràs: M’ha agradat molt veure aquestes intervencions per-
què el que és increïble és veure com tots els elements s’interrelacio-
nen i com van sortint una sèrie de personatges que van marcar aques-
ta època i que feien una gran quantitat de coses. Venim a parlar d’un 
fenomen que continua vigent: és el que en diem música antiga, però 
no com a música del passat, sinó com un vessant estrictament més 
performatiu. Un concepte que fa referència a la possibilitat d’execu-
tar música del passat amb instruments històrics, amb còpies o instru-
ments originals del passat, i també aplicant-hi uns certs criteris musi-
cològics, d’organologia, de context, de teoria de la interpretació, etc. 
Aquest és un fenomen relativament recent, ja que una cosa és l’interès 
per la música antiga referent a tots els recorreguts del nacionalisme i 
altres aspectes, on pràcticament tots els països van recuperar aquest 
interès per la música del passat, i una altra cosa és que aquesta música 
del passat es presentés amb uns paràmetres d’interpretació i amb la 
possibilitat de fer-ho amb instruments originals. És a dir, una cosa que 
implica recerca i, en aquest cas, sí que tinc clar que és una qüestió 
d’interpretació musical, no es tracta d’execució musical, perquè en 
aquesta època l’executant de música antiga ha d’interpretar realment, 
ha de fer molts esforços per fer aquesta aproximació més musicològi-
ca, més informada de la música que fa. A més, es dona aquesta espècie 
de restauració del so en el desenvolupament, motivat per una certa 
curiositat pel so, tot i les discussions que hi ha sobre el fenomen de la 

1 Transcripció del diàleg feta per Sonia Jean Vidal, estudiant de musicologia de l’ESMUC.
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música. Una altra cosa és el discurs, però el que és indubtable és que el 
so original de la música i dels instruments ha estat objecte d’una espè-
cie de restauració, des d’un punt de vista científic i organològic, d’una 
cosa que va més enllà de la musicologia i moltes altres coses i que, en 
aquest cas, s’ha portat a la pràctica dins l’àmbit de la música antiga.

Romà Escales: Comencem parlant del so i és normal perquè parlem 
de música i, de vegades, la música corre el perill, dins dels àmbits de 
la recerca, d’oblidar-se del so. Com passa amb tot art que s’està des-
envolupant, l’art de recuperació de la música antiga va passar una pri-
mera fase on el so era secundari i l’important era la notació. En Josep 
ha fet un esquema molt clar de les èpoques que ens han portat fins 
a aquest moment d’eclosió de l’època republicana, i tot això prové, 
evidentment, de diferents postures. Alguns les defineixen com a pos-
tromàntiques o bé fins i tot com a postures molt cartesianes. Però sí 
que hi ha un moment en què sorgeix l’interès per la música del pas-
sat, que és l’interès per la música que tenim al nostre interior i que ha 
construït la música del segle xx. Així, durant el segle xix segueix unes 
pautes dins del món de la recerca, o del pensament de la recerca, i 
la primera necessitat és la transcripció, saber què volien dir aquelles 
taques de tinta sobre un paper. La segona etapa era, un cop desxifrat 
el missatge, saber com es tocava, i la tercera etapa és el que els angle-
sos en deien els drets dels intèrprets, cosa que es refereix a quina és 
l’aportació personal del músic actual i del músic d’aquesta època que 
contemplem. I això va ser definitiu, precisament a l’espai entre 1931 i 
1934, per aglutinar aquesta primera necessitat de transcripció amb la 
necessitat d’interpretació.

JB: La temàtica d’aquesta jornada és molt concreta, perquè va d’uns 
eixos molt concrets, i veiem aquest període com una conclusió d’una 
etapa prèvia que podríem anomenar l’etapa Pedrell. De fet, no hi ha 
res aquí que no passi per Felip Pedrell, que és l’influencer més gran 
que ha tingut la història de la música catalana. Seria tota l’etapa prèvia 
del que en podríem dir la recuperació del patrimoni musical, ja que la 
música antiga va ser una cosa fonamental per posar el patrimoni his-
pànic i de la música catalana en el context internacional. Per tant, es 
crea un nou repertori i aquest repertori també es presenta en el cànon 
centreeuropeu, és a dir, tots aquests moviments, tant el moviment mu-
sicològic com el d’interpretació, estan molt liderats per Europa Cen-
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tral. Realment hi ha un cànon, no es pot presentar de cop la música 
del passat, o evocar la música del passat en una època en què encara 
no se’n feia gaire. Per això seguia unes pautes que estaven molt vigents 
en aquell moment. També hi ha una cosa que es posa més de manifest 
en l’època de la República, que és la creació d’institucions basades en 
aquesta etapa de recuperació. Jo crec que aquesta etapa podria anar, 
més o menys, fins a la mort de Felip Pedrell i el consegüent relleu d’una 
altra figura que és fonamental en la musicologia i en la interpretació de 
la música antiga que és Higini Anglès. El que passa, als anys trenta, és 
que tot està a punt i es comença a desenvolupar una espècie de manual 
d’instruccions, com si fossin unes bases per a una nova recepció de la 
música històrica. Seria també la institucionalització de la musicologia i 
de la branca més concreta de l’organologia, que havia estat molt desen-
volupada pel mateix Pedrell. Comença a haver-hi constructors a Bar-
celona. Això és fonamental. Hi havia una tradició de lutiers, sobretot 
d’instruments de corda, com Francisco Simplicio, que van facilitar que 
es poguessin fer els primers facsímils d’aquests instruments o que se’n 
poguessin restaurar d’altres. Aquesta va ser una etapa que va quedar 
truncada, i que es va reiniciar després de la Guerra Civil, amb els ma-
teixos paràmetres deixats per Anglès i recuperats, curiosament, per ell 
mateix quan va tornar d’Alemanya. És una manera d’organitzar la mú-
sica antiga que s’ha mantingut pràcticament fins a l’actualitat. Hem de 
pensar que estem parlant d’una cosa molt minoritària encara en aquest 
moment. Avui dia la música antiga forma part del mass-media. La qües-
tió dels enregistraments és fonamental per a la música antiga. Però en 
aquesta època, si féssim una mirada a Europa per veure on es produ-
ïa aquest pas d’executar la música del passat amb instruments i amb 
aportacions musicològiques, veuríem que primer van ser els alemanys 
i després, també, els anglesos i els holandesos. Però també hi havia un 
perfil de músic molt concret, músics que moltes vegades estaven fora 
del sistema com, per exemple, el cas dels Dometch i, fins i tot, la matei-
xa Wanda Landowska o altres músics que eren a Bèlgica. En canvi, en 
aquest període, sembla que la gent que impulsa la recuperació a Barce-
lona és la gent del sistema, gent de les institucions. És el mateix Anglès, 
gent com els alemanys, que també hi estaven molt posats, és l’Institut 
d’Estudis Catalans, és tot el que desembocarà després en el Congrés de 
Musicologia, on es presenten moltíssims d’aquests grups. Finalment, 
vull assenyalar que als anys trenta la música antiga es converteix en 
un fenomen d’interès contemporani, com totes les altres coses de què 
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hem parlat, al costat de la música d’avantguarda, de la música flamenca, 
del jazz, dels enregistraments, d’orquestres, d’orquestrines, de solistes 
i, sobretot, hi ha molts actors compartits en el fenomen de la música 
antiga, com podrien ser el mateix Robert Gerhard, Joaquim Nin, que 
va tenir unes polèmiques molt fortes amb musicòlegs, Emili Pujol, Joan 
Gibert Camins i institucions com l’Orfeó Català i d’altres que anirem 
veient més endavant.

RE: Evidentment, és una etapa que té aquesta transversalitat, que va 
ser molt interessant i molt atractiva, i que encara ho és per als mú-
sics actuals. Això va fer que, malgrat que fos un moviment que va 
començar en grups petits, de seguida fos acceptat socialment. Potser 
és un fenomen una mica paral·lel al del flamenc i al públic del Liceu 
perquè en aquesta època hi ha aquests diàlegs entre fonts diferents 
d’inspiració. De manera contundent, Felip Pedrell, en el seu discurs 
de 1911 a la Societat Wagneriana de Barcelona, diu que al segle xx 
les fonts d’inspiració principals seran la música antiga i la música po-
pular, folklòrica com ell diu. És aquesta aproximació entre diferents 
focus d’inspiració el que crea aquest atractiu i aquest diàleg amb els 
músics i amb el públic, evidentment, perquè els músics no existirien 
sense un públic. Aleshores, crec que és molt interessant aquesta eta-
pa primera perquè moltes vegades, de forma fins i tot subconscient, 
es reflecteix en els programes de les coses que es feien, ja que es bar-
rejaven estils o activitats musicals molt diferents. Això va crear una 
situació on la música antiga, o tota aquesta música que en diem del 
patrimoni del passat, va ser un fenomen molt ben acceptat precisa-
ment en aquesta època del 1931 al 1934, l’època republicana. A més, 
apareix un fenomen nou que és el diàleg amb tots els països europeus 
i n’és l’exemple màxim el III Congrés Internacional de Musicologia, 
on participen musicòlegs i músics europeus i d’aquí. També, el més 
sorprenent, és que no hi havia cap institució oficial que liderés la mu-
sicologia; són apostes personals, en aquest cas de mossèn Anglès i de 
tot el seu nucli. És molt interessant veure com, en petites dimensions, 
es va reproduint aquesta situació en diferents punts de la geografia 
dels Països Catalans i tant a les Balears com al Principat i a la Catalu-
nya del Nord trobem que hi ha aquests diàlegs. En tot cas, crec que és 
molt interessant veure aquest punt d’expansió de l’any 1931 al 1934, 
on després hi haurà una supervivència i una recuperació, de la qual 
nosaltres som hereus, que moltes vegades sortia del rebuig i d’estar 
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en contra del sistema, en comptes de sortir de l’acceptació. És a dir, 
que moltes vegades els músics es passaven als instruments antics per-
què deien que l’interessant era això i que al conservatori no s’havia 
fet mai. Hi havia aquest punt de resposta contraposada a l’ambient 
general que eren els festivals normals dels anys cinquanta i potser 
alguna cosa més diferent, però eren visites d’intèrprets molt puntu-
als i que només incidien en un públic molt general. Jo recordo quan 
vaig estudiar al conservatori, vaig fer la carrera de flauta, i quan vaig 
acabar havia de tocar un concert d’orquestra amb acompanyament de 
piano. Vaig demanar al meu professor de tocar un concert de Vivaldi 
per a flauta i orquestra i em va dir: “No, no, aquests compositors nous 
encara no es poden tocar”.

JB: Perquè era nou en el repertori, no? 

RE: Totalment. Ell no l’havia tocat mai. 

JB: Per sintetitzar una mica, ens agradaria parlar d’alguns antecedents 
que citarem molt ràpidament, no tant del que podria ser la recupe-
ració patrimonial o la mirada al passat, sinó d’una mirada al passat 
amb una voluntat pedagògica, una cosa que deixa una certa sedimen-
tació perquè es pugui produir tot aquest procés. Aleshores, al final 
del segle xix ja hi havia hagut coses realment molt interessants en 
les programacions del Teatre del Liceu, sobretot al Teatre Líric i al 
Teatre Principal, quan venien per aquí Massenet i Saint-Saëns. Penseu 
que Massenet i Saint-Saëns eren compositors que formaven part del 
pretext retrocompositiu, és a dir, que es basaven molt en la música 
antiga per reafirmar la música contemporània del present. Per tant, 
abans de l’Exposició Universal, aquí ja hi va haver músics i orquestres 
que no només interpretaven Bach, Händel i Mozart, sinó Lully, Gluck, 
Rameau, coses bastant insòlites. Després, quan hi va haver l’Exposi-
ció Universal del 1888, on hi havia un pavelló d’instruments i se’n 
van mostrar alguns, es van crear algunes associacions molt importants 
com l’Associació Musical de Barcelona, que es va preocupar que per 
primera vegada hi hagués les integrals de Beethoven, Schubert i Mo-
zart. Són coses que ara semblen d’allò més normal però que en aquella 
època eren titàniques. També va haver-hi una iniciativa que va ser fo-
namental, i que crec que no ha estat prou estudiada, que són els con-
certs històrics del pianista Carles Vidiella del 1891 al 1893, que és una 



32  INNOVACIÓ MUSICAL REPUBLICANA. BARCELONA, 1931-1934

mena de pedagogia historicista de la música que va ser molt innovada 
per Felip Pedrell. Llàstima que Vidiella va morir molt jove, perquè es-
tic convençut que hauria continuat d’una forma molt activa amb tot 
el que va anar passant més endavant. Carles Vidiella s’havia format a 
Barcelona, a la mateixa escola que Granados, Joan Baptista Pujol i tota 
aquesta gent, i a París amb Marmontel. I va crear el mateix format de 
concerts amb pedagogia historicista que Marmontel feia a París. Ales-
hores, l’any 1891, el Palau de Ciències feia una cosa que anomenava 
concerts històrics, amb repertori de la història del piano, ordenat cro-
nològicament, i que partia de la literatura de clavicèmbal, igual que 
feien abans les variétés. Perquè sempre combinava aquesta música del 
passat amb música contemporània, amb música del moment d’amics 
seus. Aquesta experiència es va anar repetint durant molt de temps i 
va crear un pòsit molt important. Després hi va haver altres coses com 
la Societat Catalana de Concerts, importantíssima, i van començar a 
venir al Palau de la Música Catalana els primers intèrprets que ja toca-
ven amb instruments una mica especials. Sobretot, Wanda Landows-
ka, que en aquestes èpoques encara combinava el piano i el clavicèm-
bal i no tenia gaire clar quin dels dos instruments triar. Expressava els 
seus dubtes en públic i s’havia fet fer una mena d’instrument estrany 
que tenia molt poc d’històric. També havia vingut Albert Schweitzer a 
Barcelona, abans de col·laborar amb els Casals i, sobretot, una perso-
na que va tenir molta transcendència va ser Joan Gibert Camins, que 
va ser un dels estudiants més destacats de Wanda Landowska. Fins i 
tot després de la guerra, l’única cosa que hi havia en els plans d’estudi 
era una suposada càtedra de clavicèmbal pel prestigi que tenia aques-
ta persona. Sense oblidar el mateix Pau Casals, que aleshores, tal com 
va presentar la música de Bach i, sobretot, les suites de violoncel, es 
podria considerar també una experiència de música antiga en el sentit 
que ell va rebutjar moltíssimes coses i va fer una música on hi havia 
una anàlisi molt profunda, no era només una cosa intuïtiva i de passió, 
sinó que hi havia una certa visió historiogràfica.

RE: Perdona, cal recordar que dins d’aquesta recerca del so original 
per tocar les suites de Bach, Pau Casals va substituir les cordes de 
niló per cordes històriques de tripa al seu violoncel, perquè creia que 
aquell so era l’autèntic. Per tant, en aquest sentit, Casals estava dins 
d’aquest moviment de reconstrucció del so de què s’ha parlat al co-
mençament i que en aquesta època és fonamental.
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JB: Sí, fins que comença a haver-hi això que parlàvem dels instituts, 
una mena de recepció crítica i historiogràfica que va ser impulsada so-
bretot per la Revista Musical Catalana entre 1904 i 1936. Us llegeixo 
alguns dels temes que hi van sortir, perquè aquí estem parlant tam-
bé de recuperació patrimonial: diu que amb el terme «músics vells» 
Pedrell inicia una sèrie d’estudis, que després van prosseguir Frede-
ric Lliurat, Higini Anglès i d’altres, sobre autors catalans i hispànics. 
Es parla per primera vegada de gent com Antonio de Cabezón, Pere 
Alberch Vila, Joan Carles Amat, Joan Pau Pujol, Mateu Fletxa, Nicasi 
Çorita, Joan Martí i Joan Brudieu, entre altres. Joan Brudieu va ser fo-
namental tant a la missa de difunts com anteriorment, quan hi havia 
hagut les primeres coses de l’Orfeó Català. També es va parlar per pri-
mera vegada de gent com els germans Pla, Joan Cabanilles, Francesc 
Valls, Antonio Martín i Coll, Josep Gaz, Domènec Terradellas, el pare 
Soler, Pere Rabassa. També es parla d’altres elements del Códice de las 
Huelgas, de les tonadillas, de les cançons i villanescas de Guerrero, 
Morales, etc. Trobem que, per primera vegada, es comença a parlar i 
a tenir una actitud crítica sobre com s’han d’interpretar tots aquests 
autors al costat, també, d’altres que anaven per la seva banda, però 
que també van impulsar molt tota la qüestió de la música sacra. Hem 
de pensar la importància que va tenir el motu proprio i el fet que es 
constituïssin scholae cantorum i llocs on s’interpretava i estudiava 
d’una manera més rigorosa i especialitzada el cant gregorià. Hi ha una 
cosa bastant curiosa, que és que parlen constantment dels nous, per-
què en diuen així, els nous sons del passat. Per tant, es crea una mena 
d’especialització i hi ha una mena d’homologació perquè l’instrument 
hispànic per excel·lència, que té més repertori i que té més publicaci-
ons, és el de la corda polsada, la viola de mà, la guitarra, etc., mentre 
que el cànon europeu no anava per aquí, sinó que anava pel clavicèm-
bal, per l’orgue, etc. La guitarra, en aquest context, va arribar als anys 
trenta, però en aquesta mena de «nous sons del passat» comença a 
haver-hi una sèrie d’articles sobre el clavicordi català i hispànic. Hi ha 
unes discussions molt interessants de Wanda Landowska, que advoca 
ja pel so dels instruments originals, contra Joaquim Nin, que, tot i ser 
un gran coneixedor d’aquest instrument i del repertori, considera que 
el progrés ha de portar a fer aquesta música amb piano. Es tracta de 
discussions molt interessants, i comença a haver-hi els primers intèr-
prets especialitzats ja en aquesta època de transició, que són Gibert 
Camins, Emili Pujol i els primers lutiers. El lutier Simplicio va fer la 
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viola de mà d’Emili Pujol l’any 1930 i escaig. Això és realment molt 
interessant en aquest sentit, perquè era un fenomen molt local. Pen-
sem que ni a Madrid, ni a Lió, ni en altres ciutats europees properes hi 
havia aquest fenomen que s’anava produint aquí, que jo crec que és el 
resultat del que estàvem comentant abans, d’aquesta mena de barreja 
i d’actitud oberta.

RE: Sí, però més que una barreja, era un trajectòria, vist amb certa 
perspectiva, que és molt interessant d’estudiar perquè aquests ins-
truments històrics tenien uns sons diferents dels instruments habi-
tuals i això crea un interès especial per part dels músics. Llavors, 
hi ha una sèrie de fenòmens successius, però que estan necessària-
ment connectats. Primer hi ha la necessitat, tal com dèiem, de trans-
cripció, de veure què diu la partitura. Després, quan toquem amb 
instruments i veiem que allò sona diferent, podem jutjar si sona bé 
o malament com feia Joaquim Nin, que també en aquella època hi 
havia uns clavicèmbals que sonaven, com deia el Pepín, a «caja de 
alambricos». Però el que sí que és interessant és que aquest so nou 
inspira els músics a anar més enllà, a fer-se preguntes sobre el tim-
bre, l’expressió del so i la interpretació, sobre com es combinaven 
i es tractaven aquests sons. Això ens portaria a una necessitat, on 
encara avui dia queden racons pendents, que és la de tenir una tèc-
nica correcta d’interpretació. És a dir, que no és el mateix tocar una 
guitarra que una viola de mà, són tècniques molt semblants a vega-
des però que poden ser una mica diferents. Aquí hi ha una qüestió 
que jo crec que és importantíssima, que dona vida i inspiració a 
tot el moviment de recuperació de la música antiga, que més que 
recuperació és tornar a sentir-la, no es tracta de recuperar-la per fi-
car-la a la vitrina, és una cosa que ens ha d’entrar dintre i ens ha de 
formar com a músics, potser diferents als del segle xix o alguns del 
segle xx. És molt interessant veure com aquest so dels instruments 
influirà en tot el procés i, en aquesta època concretament, hi ha els 
grans lutiers, que són els primers preocupats, perquè al Congrés 
de Música Antiga, a la Barcelona del 1936, ja hi tocava el grup Ars 
Musicae amb instruments històrics. Vull dir que això no es trobava 
gairebé enlloc; ells deien que eren els únics d’Europa, encara que sí 
que hi havia alguns nuclis petits on també n’hi havia. Però és impor-
tantíssim que es busqui la música i es completi el missatge musical a 
partir del so i del que el so pot aportar a l’instrument, i això obliga 
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a la reconstrucció de nous instruments antics o a la restauració dels 
que s’han conservat en condicions. Això, Pep, ho has viscut perso-
nalment ja que, quan eres petit, no existien els baixons, només en 
un poble d’Aragó.

JB: Sí, això és una cosa de la qual parlarem al final, perquè realment 
el moviment de la música antiga s’ha caracteritzat per aquest esperit 
d’interpretació, d’execució, recerca i reflexió. Encara que avui dia, 
pensant en els estudiants de l’ESMUC, ells poden prescindir, si vo-
len, d’aquesta necessitat d’investigar, és a dir, ells poden reivindicar 
el seu dret de ser executants i que els deixin un instrument del segle 
xvii i que no sàpiguen gaire cosa d’aquest instrument. Això a la nos-
tra època, quan nosaltres estudiàvem, perquè la professionalització 
més estandarditzada de tot això es va produir els anys setanta i vui-
tanta, era impensable, perquè si et volies dedicar a un instrument 
que no fos el clavicèmbal o la flauta de bec, entre altres, t’havies 
d’espavilar molt. És per això que hi ha gent que diu, encara que això 
és molt relatiu, perquè entraríem en el camp de les conviccions, que 
l’esperit de la música antiga ja s’ha acabat perquè ja s’ha «normalit-
zat» i, a més, ara es té molt més en compte que abans la perspectiva 
històrica, fins i tot fora de l’àmbit de la música antiga. Abans no calia 
saber res de perspectiva i avui dia els grups més estandarditzats ja 
toquen amb uns criteris molt diferents de com es tocava abans. Tor-
nant una altra vegada a l’època de la República, citarem alguns noms. 
Hi ha aquesta mena d’especia lització i de voluntat pedagògica a par-
tir de tres institucions que són bàsiques: l’Associació Gregorianista, 
de la qual no es parla mai, i que els anys trenta esdevé l’Escola de 
Música Sagrada. Aquí, el que va passar és que Higini Anglès sempre 
va reconèixer l’autoritat del pare Suñol en el camp del gregorià i ell, 
malgrat que hagués fet coses molt interessants com la transcripció 
del Códice de las Huelgas, va deixar tot aquest món de la música 
gregoriana a aquesta gent que va fer una feina molt interessant. Des-
prés, una altra cosa que hauria de ser més estudiada i que, a més, té 
un protagonisme femení, és la creació de l’Associació de Música An-
tiga, que es va crear l’any 1934 però ja venia de més enrere. La va cre-
ar Lluïsa Bosch, que era una arpista que vivia a Suïssa i a París i que 
va tenir una vinculació permanent amb Felip Pedrell. A més, va pu-
blicar una sèrie de mètodes d’arpa i als anys trenta es va reinstal·lar a 
Barcelona amb una bona col·lecció d’instruments musicals antics. El 
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col·leccionisme és un altre dels factors importants. Alguns d’aquests 
instruments, entre els quals hi havia diverses arpes i clavicèmbals, 
s’han perdut i altres són al Museu de la Música i en altres llocs. Lluïsa 
Bosch escriu un important article de presentació a la revista anome-
nat L’arpa a través del temps i crea aquesta Associació de Música 
Antiga que estava liderada per ella i amb la qual va crear un format 
de concerts, la majoria als anys trenta, que es presentaven a la Casa 
de l’Ardiaca, on feia una audició amb caràcter pedagògic que incloïa 
una primera part comentada que tractava sobre instruments, autors, 
formes musicals, etc. Els ponents eren Robert Gerhard, Josep Subirà, 
Higini Anglès, David Pujol, perquè evidentment l’Escolania de Mont-
serrat també en formava part. Hem de pensar que les transcripcions 
de moltes obres de l’Escolania van ser fetes per David Pujol també 
els anys trenta, Emili Pujol, etc. A més, es van escoltar noves sono-
ritats, per primera vegada, com la de la viola de mà, un instrument 
importantíssim, sonoritats que no s’havien escoltat abans i que van 
ser recuperades per Emili Pujol, un gran guitarrista que ja circulava 
pels circuits internacionals, i per influència de tots aquests ambients 
es va fer una còpia d’un instrument que hi havia a París.

RE: Va ser interessant aquest renaixement de la viola de mà perquè 
un dels objectius d’Emili Pujol era recuperar el que en deien la música 
cortesana. Això era perquè hi havia tot un grup de música que estava 
intentant il·lustrar el públic i els músics sobre el valor de la música que 
no era religiosa i que també era molt important. La música religiosa 
era el que normalment la gent sentia als concerts i, en canvi, hi havia 
tota una música que no era litúrgica que s’havia de tenir en compte i 
que no se sentia mai.

JB: Exacte. Pensem que, a més a més, la soprano que Emili Pujol va 
triar perquè cantés aquestes cançons cortesanes i d’altres era Conxita 
Badia, vull dir que una altra vegada tornem a parlar de grans intèr-
prets, no d’intèrprets que surten d’un circuit i es posen a fer música 
antiga. Aquesta gent també feien la barreja de combinar música i van 
ser el primer gran aparador de la música hispànica. Després, evident-
ment, la formació pionera de la qual ens hem de sentir més orgullosos 
és, als anys trenta, el grup Ars Musicae, del qual, evidentment, jo no 
diré res perquè en Romà va ser el seu director durant molts anys.
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RE: Oficialment sembla que la primera aparició, diríem impresa, és 
dels anys trenta i concretament del III Congrés Internacional de Musi-
cologia, però segons Josep Maria Lamaña...

JB: Perdó, Lamaña n’era el primer director.

RE: Sí, de fet, en va ser un dels creadors i estava molt relacionat amb 
l’Associació de Música Antiga, és a dir, molta gent de l’Associació de 
Música Antiga ja estava també a Ars Musicae, però oficialment apareix 
en un programa imprès al III Congrés Internacional, on ja és l’agrupa-
ció oficialitzada. En realitat, aquesta associació ja tenia els elements 
més importants i bàsics per a la funció que volia desenvolupar, que 
era donar a conèixer, preservar, redimensionar i, fins i tot, donar vida 
durant molts més segles a tot aquest patrimoni musical del passat. Ars 
Musicae, en aquest moment, ja disposava d’instruments històrics amb 
reproduccions o facsímils més o menys discutibles, ja que hi ha molts 
models d’instruments històrics per copiar. Llavors cada músic triava 
el que li agradava. Per exemple, a Barcelona, Fleta s’encarregava de fer 
les violes de gamba. I el que va ser únic a Barcelona va ser el primer 
quintet de violes de gamba d’Europa, ja que no hi va haver cap altre 
grup en tot el món que tingués un quintet de violes de gamba. I tam-
bé tenien instruments de vent com flautes de bec o trombons, alguns 
encarregats per Lamaña i Montserrat a Barcelona, i també hi havia 
altres instruments de vent i percussió com dos timbals històrics que 
encara es troben al Museu de la Música, on ha anat a parar tot aquest 
fons d’Ars Musicae. Ars Musicae també tenia una biblioteca important 
i, a més a més, feia unes sessions que ara en podríem dir semipeda-
gògiques. Perquè tota aquesta gent, a Alemanya, per exemple, tocava 
el violí en alguns programes i després eren directors i trombonistes, 
però cada un havia de tocar dos o tres instruments per necessitats 
de la programació. I el més interessant és veure o imaginar de quina 
forma aprenien, perquè nosaltres vam tenir la sort que, quan volíem 
estudiar el violí barroc o el baixó, buscàvem el millor professor i anà-
vem a Holanda o a Suïssa. En canvi, en aquella època difícilment po-
dien trobar un especialista en sacabutx. Qui tocava aquest instrument 
n’havia de recuperar la tècnica. I es feien unes sessions pedagògiques 
que després, a la darrera etapa, van ser liderades per gent com Jordi 
Savall. Jo vaig viure l’etapa en què Jordi Savall feia classes a Ars Musi-
cae als altres violes, perquè ell ja havia anat amb August Wenzinger 
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Viola de gamba d’Ignasi Fleta, 1940.  
Foto: Jordi Puig. MDMB 

Viola de mà d’Ignasi Fleta, c. 1945.  
Foto: Jordi Puig. MDMB
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i havia après la tècnica històrica. En aquesta època de la República, 
tot això s’estava recuperant i recreant, la tècnica de teclat, d’arquet, 
d’improvisació, i també la tècnica de compenetració amb la partitura, 
amb la sensibilitat de l’autor per descobrir què volia dir amb aquella 
música i donar-li una dimensió actual. I, en aquest sentit, es va fer una 
tasca molt important, tan important que, després del desastre, del cap 
de fibló que diem a Mallorca, de la guerra, es va conservar encara una 
generació d’aquests personatges que van ser capaços de tornar a posar 
en marxa tot aquest procés que s’ha mantingut fins ara. Però aquesta 
època de reconstrucció dels instruments i el so va ser fonamental amb 
la presència de lutiers catalans.

JB: I de bons lutiers, a més.

RE: Sí, de lutiers excel·lents, perquè les guitarres de Fleta es conside-
raven unes de les més cares del món quan encara era viu i tenir un 
quintet de violes fetes per Fleta era un luxe, com tenir instruments de 
Bofill originals. També hi va haver uns fets importants en aquesta èpo-
ca que van ser el col·leccionisme i la museologia, gràcies als quals va 
ser possible preservar instruments que després van servir de models. 
Tot això reunit en aquesta època va crear una cosa tan potent que s’ha 
pogut mantenir fins ara.

JB: Molt bé. Ens hem anat allargant perquè estem molt emocionats. 
Més o menys, crec que ha quedat una mica clar el que volíem expo-
sar. Començant des del pòsit del que és la recuperació de la música, 
del patrimoni i la voluntat de voler fer-la amb una sèrie de paràmetres 
nous d’interpretació, respectant més el so original, etc. Després, hem 
arribat a aquesta època on es crea una mena de manual d’instrucci-
ons que queda completament aturat després de la guerra i en què 
normalment són els mateixos agents els que s’encarreguen de fer-ho 
d’una manera gairebé privada fins als anys setanta i vuitanta. És molt 
important l’època en què hi va haver un personatge clau que va ser 
Enric Gispert, el director d’Ars Musicae previ a Romà Escales. És evi-
dent que, quan l’any 2000 vam crear el Departament de Música Antiga 
de l’ESMUC, ja hi havia una forma de fer les coses, una feina que no 
podíem obviar, de manera que vam recuperar moltes coses d’aquest 
disseny. Com a conclusions podríem dir que hi ha, encara que la his-
toriografia actual que està analitzant aquest fenomen no ho ha tingut 
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gaire en compte, un perfil barceloní de la música antiga que va tenir 
algunes característiques, una de les quals és que no va ser marginal, 
com sí que ho va ser a Anglaterra o a Brussel·les, ni amateur, en el 
sentit més aviat de poc experimentat. Va tenir agents importants que 
van ser intèrprets i musicòlegs, entre d’altres. Després es va trobar 
amb una gran sort, que va ser que la generació de musicòlegs d’Anglès 
de la qual hem parlat era molt pragmàtica, tal com ho prova que tot 
el que va fer Higini Anglès a la Biblioteca de Catalunya o a l’Institut 
d’Estudis Catalans realment eren edicions pràctiques. Ell no estava al 
marge de tot això, com ha succeït en altres ocasions. Les baralles que 
hi ha entre els musicòlegs i els intèrprets de música antiga han estat 
una història constant. Una altra de les característiques d’aquest perfil 
barceloní és que va tenir incidència en el patrimoni catalanohispànic 
atès que, si no fos per aquest moviment, la música hispànica probable-
ment no s’hauria conegut, perquè una cosa és fer edicions i una altra 
és tocar-la i enregistrar-la. Penseu que, després de la guerra, la cantant 
oficial que va rellevar Conxita Badia era ni més ni menys que Victòria 
dels Àngels, que va començar la seva etapa de cantant amb el grup 
Ars Musicae i això és d’una projecció molt gran. Aquest perfil barce-
loní de la música antiga també va posar la música de corda polsada, 
guitarra, viola de mà, etc., en el context internacional del qual havia 
quedat fora a causa del mateix cànon centreeuropeu. A més, si mirem 
els programes d’aquella època, que d’això en Romà en pot parlar més 
bé que ningú, veurem que eren dinàmics, eren programes que agru-
paven unes quantes peces, deixaven una pausa enmig, s’intercalaven 
amb una altra cosa, és a dir, no anaven presentant peces històriques 
i ja està, sinó que eren programes molt ben confeccionats. Es tracta 
d’uns programes que jo després he tingut el privilegi de poder tocar 
amb altres grups que han continuat, com el de Jordi Savall. Crec que 
el mateix Jordi ha continuat amb això, no pot prescindir d’aquesta 
manera tan reeixida de fer aquests programes que estaven tan ben 
confeccionats.

RE: Quan es presenta Ars Musicae després de la guerra, l’any quaran-
ta, ho fa a través de set programes que són guions sobre temes molt 
concrets, com ara el madrigal a Catalunya o la música de viola de mà 
relacionada amb la dansa, per exemple, que donen els arguments a 
aquesta varietat de programació i encara són vàlids actualment. Com 
tu deies, en molts programes que estem sentint, i ja no de música espa-
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nyola o catalana sinó de música anglesa i altres, es tornen a buscar te-
mes com la música de cort a l’època de Carles V, per exemple. Aquests 
títols aglutinen i donen sentit a la presentació d’obres i a la captació 
d’aquest estil que s’ha de trobar amb una certa unitat i expressió co-
muna entre totes les obres i que queda englobat en aquest concepte 
de cada tipus de programa.
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Flamenc i musicologia a la Barcelona republicana

Rolf Bäcker 
Escola Superior de Música de Catalunya

Introducció 

Creativitat i recerca

Quan es parla de la creativitat en el flamenc resulta fàcil pensar abans 
de res en la creativitat artística, en les contribucions musicals i coreo-
gràfiques que tant la memòria col·lectiva com la historiografia musical 
recullen, conserven i transmeten. Hi ha músiques on aquests discur-
sos assumeixen un caràcter tecnicomusical, com ara la música clàssica 
o, fins a un cert punt, el jazz. En el cas del flamenc, en canvi, la realitat 
tècnica de la música i del ball sovint queda eclipsada, per no dir calla-
da, sota una capa gruixuda de mitologies més o menys poètiques. Una 
bona part de l’atractiu que presenta va més enllà de ritmes, melodies, 
harmonies i moviments –tot i que aquests tenen un paper determi-
nant com a elements significatius– i connecta la persona que el mira i 
escolta amb imatges d’altres temps i d’altres espais, amb temps i espais 
que sovint no són referències innocents, sinó carregades d’elements 
identitaris. Així no sorprèn que el flamenc cridés l’atenció de la intel-
lectualitat, a vegades malgrat les associacions amb les capes baixes 
de la societat i amb pràctiques no tolerades per aquesta, i a vegades 
precisament per defensar-lo d’aquestes mateixes associacions. Els mit-
jans, per tal de construir i també desconstruir aquests discursos al vol-
tant del flamenc, li oferien diverses disciplines, amb les corresponents 
epistemologies i metodologies i també, no ho neguem, amb graus de 
rigor i seriositat molt divergents. La primera disciplina que cal desta-
car, en aquest sentit, és la filologia, centrada en les cobles del flamenc 
i, tractant-se de «lírica popular», amb una notable proximitat als estu-
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dis del folklore.1 La segona, però, ja serà la que volem posar al centre 
de l’interès aquí: la musicologia i les seves precursores. En aquest punt 
cal clarificar un aspecte d’indubtable presència en el flamenc, on la 
música brilla per la seva absència en la immensa majoria de la litera-
tura secundària i el terme «flamencologia» sovint exerceix una mera 
funció dignificadora comparable al concepte d’«arte» [sic!], els estudis 
seriosos sobresurten d’una manera que a vegades no es reflecteix en 
la seva ressonància, i és precisament a aquests estudis als quals volem 
donar protagonisme en aquesta avinentesa.

Kairós y cronos2 

La intenció de parlar de la musicologia entre 1931 i 1934, però, es 
troba amb una dificultat: aquesta disciplina no va existir a l’Estat es-
panyol amb aquest nom i ancorada a les institucions acadèmiques fins 
molt més tard, concretament fins a la fundació de l’Instituto Español 
de Musicología (IEM), de què parlarem més endavant. Ens manquen, 
com a conseqüència, grans publicacions sobre el flamenc compara-
bles als concerts, espectacles i enregistraments sonors, en altres pa-
raules, trobem a faltar això que Stefan Zweig anomenaria moments 
estel·lars,3 o bé els kairoí. Però la manca de puntes sobresortint del 
mar no hauria de portar a concloure que no hi ha icebergs. De fet, pre-
cisament durant la Segona República, a Barcelona s’observen algunes 
tendències i iniciatives que seran constitutives de la futura musico-
logia catalana (i, per extensió, de l’espanyola), i el fet que el flamenc 
es trobi reflectit tant entre musicòlegs avant la lettre molt abans de 
1931, com entre els col·laboradors oficials de l’IEM molt després, units 
per una mateixa línia de desenvolupament de recerca, justifica prou 
bé la consideració de l’època republicana com a central per a la dedi-
cació musicològica en el flamenc.

1 Antonio MaChado y Álvarez (Demófilo), Colección de cantes flamencos recogidos y 
anotados por Demófilo, Sevilla, Imprenta y litografía de El Porvenir, 1881.
2 Per a més informació sobre aquests conceptes, Guadalupe valenCia garCía, Entre 
cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico, Barcelona, Anthropos, 2007.
3 Stefan zweig, Sternstunden der Menschheit, Frankfurt a. M., Fischer, 2010.
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Felip Pedrell

Si volguéssim cercar algú que pogués personificar la imatge esmen-
tada just abans, Felip Pedrell segurament en seria un òptim candidat. 
Compositor i musicògraf estimat i respectat a Catalunya, conegut a 
Espanya i absolutament ignorat fora, va formar no només la majoria 
dels compositors que s’han fet famosos a l’estranger, com ara Manuel 
de Falla, Isaac Albéniz, Enric Granados, etc., sinó també el musicòleg 
que va arribar a institucionalitzar la seva disciplina a l’Estat espanyol: 
Higini Anglès i Pàmies. No és cap casualitat que tots els noms que 
acabem de citar tinguin relació amb el flamenc, sigui com a composi-
tors que s’hi van inspirar, sigui com a autors que van contribuir al seu 
coneixement. Potser l’únic nom que desentona una mica és el darrer, 
atès que Anglès és un musicòleg especialment dedicat a la música an-

Felip Pedrell acompanyat 
del seu deixeble Robert 
Gerhard, c. 1915. CEDOC
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tiga (entesa com a repertori, no com a pràctica d’interpretació), però 
la seva relació amb el flamenc es comentarà més endavant.

Pedrell també figura a la història de la música catalana i espanyola 
com un teòric del nacionalisme musical, un corrent dins el qual també 
es movien, tot i que amb diferències importants, els altres composi-
tors esmentats. Com passa també en altres països, l’impuls estètic (i 
sovint polític) nacionalista convergeix amb un interès pels principis 
de funcionament de les músiques populars (com en el cas de Béla 
Bartók) i produeix així la figura del compositor-folklorista, una faceta 
que es manté fins a un cert punt unida en Manuel de Falla, però, en 
general, es reparteix entre els compositors i musicòlegs deixebles de 
Pedrell. 

Resulta especialment significativa per a la recerca de la història i 
dels principis musicals del flamenc el Cancionero musical popular 
español, publicat per Pedrell en quatre volums entre 1918 i 1922.4 Hi 
trobem no només una referència al seu article anterior, «Por nuestra 
música»,5 citat a vegades com a manifest del nacionalisme musical es-
panyol, sinó també tot de reflexions teòriques i metodològiques que 
es reflectiran més tard en el pensament musical de Manuel de Falla, i 
moltes informacions sobre diferents palos flamencs.6 

No fa referència explícita al flamenc quan, en el capítol sobre les 
cançons «callejeras y de oficios», «de faenas campestres» i «de faenas 
agrícolas complementarias» comença amb «esclarecimientos sobre el 
orientalismo musical español».7 Aquí introdueix la teoria d’un origen 
bizantí d’aquella música suposadament oriental a Espanya i, fins i tot, 
arriba a una conclusió que xocaria frontalment amb certs discursos 
defensats fins avui dia per certs sectors andalusistes: «La música, pues, 
no debe nada esencial a los árabes ni a los moros».8

Si fins aquí les referències al flamenc són en el millor dels casos in-
directes, en el segon volum de la sèrie el tracta de forma explícita, tot i 

4 Felip Pedrell, Cancionero musical popular español, Valls, 4 vol., Eduardo Castells, 
[1918]-1922.
5 En el capítol «Significado práctico de este “Cancionero”», Pedrell, Cancionero musi-
cal popular…, vol. 1, pàg. 32-33.
6 Així, en el context d’unes reflexions sobre la copla que formen part del capítol «Can-
ciones de cuna», comenta la soleá, soleariya, alegría, seguidilla [sic!] gitana o playe-
ra o tirana, Pedrell, Cancionero musical popular…, vol. 1, pàg. 40-43.
7 Pedrell, Cancionero musical popular…, vol. 1, pàg. 72-82.
8 Pedrell, Cancionero musical popular…, vol. 1, pàg. 76.
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que sigui en els apèndixs. En el tercer d’aquests es fa ressò d’un episo-
di que sovint se cita com el primer exemple documentat en partitura 
de la guitarra flamenca, el famós viatge de Mikhaïl Glinka a Granada, 
durant el qual se li va oferir l’oportunitat d’escoltar (i transcriure!) 
el guitarrista Francisco Rodríguez Murciano.9 A l’apèndix V, amb el 
títol «Los cantos flamencos», discuteix diferents teories sobre l’origen, 
concretament, de bohemis originalment procedents de Flandes, de 
flamencs de Flandes pròpiament dits i de «cantos árabes procedentes 
de África».10 

Un aspecte distingeix el Cancionero musical popular espanyol 
d’altres col·leccions comparables. Al costat de músiques populars pro-
vinents de treballs de camp i a vegades també de fonts indirectes, 
també s’hi troba repertori antic de tradició culta, des del segle xiii fins 
al xviii. Aquest interès per la música antiga, al costat de la de tradició 
oral, Pedrell el va transmetre als seus dos deixebles més destacats, Ma-
nuel de Falla i Higini Anglès. Abans de seguir l’activitat musicològica 
de l’últim, però, caldrà fer una ullada al compositor gadità que, en el 
món del flamenc, segurament era el profeta del pensament pedrellià 
de més impacte.

Manuel de Falla i Federico García Lorca

No només a l’obra compositiva de Falla podem observar la influència 
del pedagog tortosí, per exemple en la inspiració tant en les músiques 
populars (com ara, a Siete canciones populares españolas) com en la 
música i la cultura antigues (com el Concierto para clavecín). També 
els seus escrits11 reflecteixen algunes de les idees de Pedrell, i de for-
ma més notable les que articula en un article publicat anònimament 
el 1922 amb el títol «El cante jondo. Sus orígenes, sus valores, su influ-
encia en el arte europeo».12 El context dins el qual es publica és d’im-
portància cabdal en la història del flamenc, però també simptomàtic 

9 Pedrell, Cancionero musical popular…, vol. 2, pàg. 75-82; la partitura correspo-
nent es troba a la pàg. 245-248.
10 Pedrell, Cancionero musical popular…, vol. 2, pàg. 83-84.
11 Manuel de Falla, Escritos sobre música y músicos. Debussy, Wagner, el cante jondo. 
Introducción y notas de Federico Sopeña, Madrid, Espasa-Calpe, 1972.
12 Falla, Escritos sobre música…, pàg. 137-162.
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per la posició de la intel·lectualitat catalana davant del fet flamenc: el 
Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922.13 Aquest certamen es 
pot considerar sens dubte com la iniciativa més contundent per part 
de l’elit cultural de rescatar el flamenc de la seva suposada decadència 
als cafès cantants i la incipient òpera flamenca, el paradigma estètic 
dominant fins després de la Guerra Civil. Davant de la relació con-
flictiva entre el flamenc i Catalunya avui, marcada per l’apropiació i 
redefinició del fenomen per part de la dictadura franquista, sorprèn la 
quantitat d’artistes catalans que hi donaven suport: Santiago Rusiñol 
(com a coorganitzador juntament amb Falla, Lorca i Ignacio Zuloaga), 
Joan Lamote de Grignon, Frederic Mompou, Robert Gerhard i el ma-
teix Felip Pedrell) i l’alacantí Òscar Esplà. És també en el context del 
Concurso que Federico García Lorca va oferir una conferència basada 
en les idees de Falla i, indirectament, de Pedrell, amb el títol «Impor-
tancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado “cante 
jondo”».14 Entre tots els poetes d’esquerres que van sentir el crit del 
flamenc –i no escassegen precisament–, el jove de Fuente Vaqueros és 
el que més s’hi va endinsar, tant en la poesia com en la música,15 i a 
la vegada potser és el que més encarnava l’esperit de la República, la 
mort de la qual va prefigurar amb la seva pròpia. Com al seu amic Ma-
nuel de Falla, a ell també l’unia un vincle especial amb Catalunya. En 
el cas del compositor, però, les relacions familiars l’empenyien cap a la 
cultura catalana i això culmina en l’obra inacabada Atlàntida, basada 
en un text de mossèn Jacint Verdaguer, tot i que d’altra banda manté 
el mateix distanciament que mantenia cap a Espanya; pel que fa al po-
eta, no només gaudia d’una presència especial a Barcelona –i podríem 
dir que viceversa també– sinó que fins i tot es va acostar a l’indepen-
dentisme, com explica una coneguda anècdota de 1925 en escriure 
«Visca Catalunya lliure» al llibre de visites d’El Canari de la Garriga.16 

13 Per a més informació sobre aquest tema, Eduardo Molina Fajardo, Manuel de Falla 
y el «cante jondo». Prefacio y textos complementarios por Andrés Soria, Granada, 
Universidad de Granada, 1998.
14 Federico garCía lorCa, «Importancia histórica y artística del primitivo canto anda-
luz llamado “cante jondo”», dins Federico garCía lorCa, Obras completas, Barcelona, 
RBA, vol. III, 2006, pàg. 619-641.
15 La quantitat d’obres flamenques inspirades per les seves poesies, sobretot per part 
de Camarón i Enrique Morente, donen testimoni que aquesta relació era recíproca.
16 Si no fos perquè Lorca en altres ocasions expressava opinions semblants, tot i que 
amb paraules més moderades, no s’hauria d’exagerar la importància d’aquesta anèc-
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Higini Anglès

Si en el cas de Manuel de Falla l’activitat assagística pren un segon 
lloc després de la compositiva, en Higini Anglès es desplega amb for-
ça l’impuls de recerca musicològica iniciat per Pedrell. Recordat fins 
avui com la persona que institucionalitza la musicologia a l’Estat espa-
nyol mitjançant la fundació de l’IEM dins el marc del Centre Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) –l’únic institut del CSIC, per cert, 
localitzat a Barcelona i no a Madrid, i en estreta col·laboració amb la 
Biblioteca de Catalunya (de la qual era cap del Departament de Mú-
sica)– i també com a especialista en música litúrgica, la seva carrera 
resulta molt més polifacètica del que aquests fets permeten esperar. A 
més a més de les classes rebudes de Pedrell, també participà de jove 
en treballs de camp amb l’objectiu de recollir música tradicional, és 
a dir, coneixia l’etnografia musical de l’època de primera mà. D’altra 
banda, va aprofundir en els estudis d’història de la música durant un 
prolongat període a Alemanya, concretament a les universitats de Frei-
burg im Breisgau i Göttingen. Un cop tornat, segueix la recerca en ar-
xius espanyols tot compaginant-la amb la docència de la història de la 
música fins que torna a Alemanya el 1936, poc després del ja esmentat 
III Congrés Internacional de Musicologia que ell havia organitzat de 
forma determinant.

La seva intervenció en l’estudi i la recerca al voltant del flamenc 
era més aviat indirecta, però va tocar un tema de molta envergadura 
fins i tot més enllà de l’estil musical. Entre les múltiples teories sobre 
l’origen del flamenc n’hi ha una que des d’un punt de vista estètic con-
venç immediatament la majoria del públic occidental, que ha inspirat 
tota una discografia ben nodrida17 i que ha estat esgrimida en l’àmbit 
polític des de l’independentisme andalús i que, tot i així, també troba 

dota que es va produir durant el seu primer viatge a Barcelona a invitació de Salvador 
Dalí. Vegeu Ian gibSon, Federico García Lorca. Eine Biographie. Aus dem Englischen 
von Bernhard Straub, Frankfurt a. M./Leipzig, Insel, 1991, pàg. 206-207. 
17 Sobretot després d’unes peces tímides encara arrelades a les arabesques de la guitar-
ra clàssica, com ara la Danza árabe, de Sabicas, els treballs de la fusió flamenca i el mal 
anomenat «nuevo flamenco», com Zyryab, de Paco de Lucía, i Encuentros, Casablanca 
y Puertas abiertas, del Lebrijano.
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detractors importants i tampoc lliures de tendenciositat ideològica. Es 
tracta de la teoria d’un origen àrab del flamenc.18 

Aquest no és el lloc adequat per analitzar totes les implicacions 
històriques, identitàries i epistemològiques d’aquest tema certament 
complex, però sí que caldrà situar una polèmica que en marca la part 
potser més visible. Aquesta fou iniciada de forma contundent per l’ara-
bista valencià Julián Ribera y Tarragó,19 que de la tesi fins avui dia ac-
ceptada en cercles filològics d’una dependència de la lírica medieval 
europea (especialment la lírica trobadoresca) de models àrabs pre-
sents a Al-Andalus en deriva conclusions també respecte a la música i 
arriba a afirmacions com la d’una total dependència de les músiques 
populars europees de la música àrab. La perspectiva de Ribera estava 
marcada, per descomptat, per elements filològics lligats a la poesia, de 
manera que la seva anàlisi de la música es basava predominantment 
en fórmules rítmiques i mètriques i en la negació de la possibilitat que 
aquestes poguessin haver passat de la cultura àrab a l’europea sense 
les seves melodies. Aquí és on intervé Anglès amb un enfocament mu-
sicològic basat en l’estudi de fonts de música medieval, de forma més 
notable el Códex Las Huelgas i las Cantigas de Santa María, publi-
cats el 1931 i el 1943, respectivament.20 Anglès no estava sol en aques-
ta polèmica, ben al contrari, tenia el suport dels musicòlegs que havia 
conegut durant l’estada a Alemanya, per exemple Hans Spanke (que 

18 Vegeu, entre molts d’altres, antonio Manuel [Antonio Manuel Rodríguez Ramos], 
Flamenco. Arqueología de lo jondo, Córdoba, Almuzara, 2020; Cristina CruCeS 
roldÁn, El flamenco y la música andalusí. Argumentos para un encuentro, Barce-
lona, Carena, 2003; P. Patrocinio garCía barriuSo, La música hispano-musulmana 
en Marruecos. Presentación, vida y obra del autor Manuela Cortés García, Sevilla, Ins-
tituto Cervantes Tánger/Cooperación Española/Fundación El Monte, 2001; Francisco 
gutiérrez Carbajo, «Jarchas y zéjeles», dins José Luis navarro garCía; Miguel roPero 
núñez (ed.), Historia del Flamenco, Sevilla, Tartessos, vol. 1, 1995, pàg. 65-83; M. 
Isabel oSuna luCena, «La música arábigo-andaluza», dins José Luis navarro garCía; 
Miguel roPero núñez (ed.), Historia del Flamenco, Sevilla, Tartessos, vol. 1, 1995, 
pàg. 85-109.
19 Julián ribera y tarragó, La música árabe y su influencia en la española. Revisión, 
prólogo y semblança bibliográfica de Emilio García Gómez, València, Pre-Textos, 2000 
(1927).
20 Higini anglèS, El còdex musical de Las Huelgas (Música a veus dels segles xiii-xiv), 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, 1931; Higini anglèS, La 
Música de Las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio, Barcelona, Biblio-
teca de Catalunya, 1943.
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també contribuiria a l’edició de les Cantigas de Santa María), però 
alhora d’un dels musicòlegs més flamboyants de la primera meitat del 
segle xx, Marius Schneider. Abans de tractar, però, la seva contribució 
a la recerca sobre el flamenc, cal subratllar un altre cop la importància 
de dos esdeveniments centrals en la història de la musicologia catala-
na i espanyola: el III Congrés Internacional de Musicologia, l’any 1936, 
i la fundació de l’IEM a Barcelona, el 1943.

Segurament crida l’atenció que la Societat Internacional de Musi-
cologia celebrés el seu tercer congrés, fent-lo coincidir amb el XIV 
Festival de la Societat Internacional per a la Música Contemporània, 
precisament en un país sense cap càtedra o institut universitari de mu-
sicologia i un país, a més a més, en una situació de crisi política que 
el duria només tres mesos més tard a una guerra civil.21 El fet resulta 
revelador des de diferents punts de vista: per organitzar un congrés 
d’aquestes dimensions calia disposar de contactes internacionals que 
possiblement cap musicòleg espanyol tenia com Higini Anglès, i acon-
seguir que representants d’ideologies i sistemes polítics d’allò més di-
vergents es reunissin per parlar de música –no oblidem que la situació 
de la resta d’Europa no era gaire menys crítica que la de l’Estat espa-
nyol i que al país de més tradició musicològica, Alemanya, ja feia tres 
anys que els nacionalsocialistes havien pres el poder i només en falta-
ven tres més per a l’esclat de la Segona Guerra Mundial. Però des de la 
perspectiva de la institucionalització de la musicologia a Espanya, el 
congrés també dona fe de l’ambició de posar la música i la musicolo-
gia espanyoles al mapa internacional i, d’altra banda, ancorar aquesta 
darrera al sistema acadèmic i universitari espanyol. Aquesta iniciativa 
es va complir, malgrat la Guerra Civil, la fugida d’Anglès a Alemanya 
i l’exili de molts musicòlegs espanyols, amb la fundació de l’Instituto 
Español de Musicología, el 1943, però evidentment dins d’un marc 
referencial polític i ideològic ben diferent. Durant els primers anys i 
abans que Anglès marxés a Roma, el 1947, per dirigir el Pontificio Isti-
tuto di Musica Sacra, càrrec que va ocupar fins a la seva mort, el 1969, 
l’esperit conductor de l’Institut era en molts aspectes semblant al que 

21 Cèsar CalMell i PiguilleM, «El III Congreso internacional de musicología en Barcelo-
na 1936, a partir de la documentación guardada en el fondo Higini Anglès de la Biblio-
teca de Catalunya», Anuario Musical, 70 (2015), pàg. 161-178. El flamenc hi és absent, 
però sí que es reflecteix a l’article previst per Turina «El canto popular andaluz», pàg. 
170, publicat a Harmonia, XXI (1936), pàg. 4-5.
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hi havia hagut darrere el Congrés de 1936. Entre els col·laboradors 
d’Anglès n’hi havia un, Marius Schneider, amb qui compartia tant la 
dependència professional dels sistemes ideològics com una relativa 
independència acadèmica.

Marius Schneider

L’acadèmic alemany, format tant en musicologia històrica com compa-
rada, i inicialment designat successor d’Erich Moritz von Hornbostel 
al Phonogrammarchiv de Berlín, va venir a Barcelona a causa de la 
seva habilitació fallida per intervenció de l’Einstazstab Reichstleiter 
Rosenberg (l’Stab Rosenberg) i posteriors enfrontaments amb el rè-
gim nacionalsocialista, i es va dedicar a la secció de folklore de l’IEM 
fins al seu retorn a Alemanya el 1955.22 Durant aquest període es va 
dedicar a l’estudi de la música popular espanyola i en aquest context 
també va ser detractor de la influència àrab23 en la música espanyola 
i, per extensió, en el flamenc. Però també hi va fer una contribució 
positiva dins de la seva magnum opus, El origen musical de los ani-
males-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Ensayo his-
tórico-etnográfico sobre la subestructura totemística y megalítica de 
las altas culturas y su supervivencia en el folklore español.24 Dins els 
seus raonaments que vinculen escales, tipus de veus, animals, astro-
logia i diverses mitologies es troba, d’una banda, el mode de mi com 
a mode més «típic» del flamenc; de l’altra, és dels pocs que defensa 
que la paraula «flamenc» ve de l’animal del mateix nom. L’estil barroc i 
eclèctic de Schneider, portat a l’extrem, va ser durament criticat, però 
certament és el reflex d’una època on l’etnografia musical tradicional 
va entrar en crisi per la poca satisfacció d’un treball merament des-
criptiu i les limitacions del mètode comparatiu, i no va ser gaire més 

22 Per a més información sobre aquest (etno)musicòleg controvertit i polifacètic, vegeu 
Bernhard bleibinger, Marius Schneider und der Simbolismo. Ensayo musicológico 
y etnológico sobre un buscador de símbolos, München, Vasa, 2005 (Matthias Samuel 
laubSCher, Alteritas. Münchner ethnologische Impressionen, vol. 2).
23 Marius SChneider, A propósito del influjo árabe. Ensayo de etnografía musical de la 
España medieval, Barcelona, Instituto Español de Musicología, 1946.
24 Barcelona, CSIC, 1946.
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tard que l’etnomusicologia moderna es va construir sobre un canvi de 
paradigmes inspirat per l’antropologia. 

Al costat de Schneider hi va haver altres col·laboradors a la sec-
ció de folklore, amb treballs que palesaven metodologies potser més 
tradicionals, però també més rigorosos. Entre aquests destaquen pels 
seus articles en relació amb el flamenc Manuel García Matos i Arcadio 
Larrea Palacín. El primer va publicar una sèrie d’articles sobre dife-
rents aspectes del flamenc, marcats per una perspectiva informada 
també en termes tècnics.25 La seva feina va ser i és continuada per la 
seva filla Carmen García Matos, autora, entre d’altres, d’una de les pri-
meres monografies sobre les dones en el flamenc,26 un fet que s’hauria 
de subratllar especialment en aquestes dates significatives.27 Arcadio 
Larrea, per la seva banda, aporta informació important que va més 
enllà de la perspectiva del folklorista28 per incloure, per exemple, da-
des provinents de la musicologia històrica basant-se en la recerca d’un 
altre col·laborador de l’IEM, Josep Subirats.

Emili Pujol

Aquí s’esbossa un enfocament que cada cop guanyava més terreny en 
la flamencologia més seriosa, la de l’estudi de les fonts històriques de 
documentació, especialment per a la protohistòria del flamenc. Ja s’ha 
esmentat abans que la documentació i recerca de repertoris antics 
era un objectiu central de Pedrell i Higini Anglès fins i tot abans que 
s’inclogués entre les prioritats de l’IEM. Entre els deixebles de Pedrell 
hi havia també un guitarrista, Emili Pujol,29 que de jove havia rebut 

25 Manuel garCía MatoS, Artículos y aportaciones breves. Edición conmemorativa del 
Centenario de Manuel García Matos. Recopilación y selección: Carmen García-Matos 
Alonso, s. l., Asociación Cultural Lux Bella 1992/Grupo de Investigación Patrimonio 
Musical y Educación, 2012, especialment pàg. 55-89, 285-312, 429-431, 462-479, 486-
519.
26 Carmen garCía-MatoS, La mujer en el cante flamenco. Historia e impronta hasta 
nuestros días, [Còrdova], Almuzara, 2010.
27 Aquesta contribució va ser presentada tot just quatre dies després de la jornada del 
8 de març de 2021.
28 Arcadio larrea, El flamenco en su raíz, Madrid, Editora Nacional, 1974.
29 Maria ribera gibal, Emili Pujol Vilarrubí. Retrat d’un guitarrista, Lleida, Bobalà, 
2020.
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classes de Francesc Tàrrega, fet que representa un vincle important 
amb la seva escola, que, sigui dit de passada, també té una enorme 
influència en la introducció d’elements de la guitarra clàssica en el fla-
menc, de manera destacada a través de Miquel Borrull i Castelló i Ra-
món Montoya. Emili Pujol també tenia contacte amb Manuel de Falla 
i va estrenar per a ell la seva única composició per a guitarra, Pour le 
tombeau de Debussy, el 1922, a París, la mateixa composició que An-
drés Segovia va interpretar poc després durant el Concurso de Cante 
Jondo de Granada, ja esmentat més amunt. Seguint el consell de Pe-
drell, va fer estudis de musicologia a París i la recerca, especialment 
de la història més antiga de la guitarra, el va portar al repertori de la 
viola de mà del segle xvi. També va presentar aquest instrument en 
un recital durant el III Congrés Internacional de Musicologia, el 1936. 
El contacte amb el grup de musicòlegs de l’entorn d’Higini Anglès 
també es consolida durant els anys quaranta i cinquanta del segle xx, 

Emili Pujol. Fons Miquel 
Llobet. MDMB
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mitjançant diverses col·laboracions amb l’IEM i les consegüents edici-
ons d’alguns dels llibres centrals de repertori violístic.30 Però també 
l’unien diferents vincles amb el flamenc, no només a través de la seva 
dona, Matilde Cuervas, guitarrista flamenca a l’alçada de Miquel Bor-
rull o Ramón Montoya amb qui va compartir concerts, sinó també 
de forma més directa en reunions amb Tàrrega i els mateixos Borrull 
i Montoya, on les idees fluïen en ambdues direccions.31 Que d’aquí 
neixi també l’afinació alternativa de la rondeña que Borrull ensenya 
a Montoya (Re-La-Re-Fa#-Si-Mi) i que aquest popularitza, sovint expli-
cada per les semblances amb l’afinació de la viola de mà, no sembla 
gaire probable atès que les esmentades reunions amb Tàrrega es van 
produir abans de 1909, any de la mort del mestre valencià, i que Pujol 
no descobreix el repertori fins força més tard. 

Conclusions

Com s’ha pogut observar, la musicologia catalana va donar importants 
impulsos a l’estudi del flamenc a partir de les idees de Felip Pedrell. 
Aquestes idees, però, es van desenvolupar i consolidar precisament 
durant la Segona República amb l’aportació de models i paradigmes in-
ternacionals i la definició d’àrees de coneixement com la musicologia 
històrica, la musicologia comparada i la recerca de la música antiga. 
Tot i ser interrompuda abruptament per la Guerra Civil i després fica-
da dins el rígid marc ideològic del franquisme, va aconseguir continu-
ar contribuint amb rigor a l’estudi del flamenc.

30 Emili Pujol, Los seis libros del Delphin, Barcelona, CSIC, 1945 (Monumentos de la 
Música Española, vol. III); Emili Pujol, 3 libros de música en cifra para vihuela de 
Alonso Mudarra, Barcelona, CSIC, 1949 (Monumentos de la Música Española, vol. 
VII); Emili Pujol, Silva de sirenas de E. de Valderrábano, Barcelona, CSIC, 1957 (Mo-
numentos de la Música Española, vol. XX).
31 Montse MadridejoS, El flamenco en la Barcelona de la Exposición Internacional 
1929-1930, Barcelona, Bellaterra, 2012, pàg. 46-47.
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Innovació flamenca, flamencs innovadors

Montse Madridejos Mora
Doctora en Història de la Música (UB) especialitzada en flamenc

Els primers anys del segle xx van generar una profunda transformació 
de Catalunya. La Renaixença i el modernisme vertebraven cultural-
ment la societat catalana, la modernització de Catalunya es comen-
çava a notar i Barcelona, la capital, va ser el seu principal motor de 
canvi. Entre 1900 i 1930, la creació de nous barris, juntament amb 
les primeres migracions massives provocades per la industrialització, 
expliquen que Barcelona dupliqués la seva població fins a arribar al 
milió d’habitants el 1930.

Els nous temps van incidir en la millora de les condicions de tre-
ball (com, per exemple, la reducció de la jornada laboral a vuit hores 
diàries) i de la qualitat de vida dels ciutadans (l’electricitat s’instal·la 
a les llars, es produeixen millores als mitjans de transport i comuni-
cacions, etc.). Aquestes millores van provocar que els treballadors es 
plantegessin que tenien temps personal. Dintre de la jornada diària 
apareixen els moments d’esbarjo, s’incrementa l’associacionisme i es 
popularitzen alguns espectacles (teatre, música, esports) que comen-
cen a ser de masses.1 Apareixen els primers aparells domèstics (com 
els gramòfons i les ràdios) i la reproducció mecànica de la música que, 
al mateix temps, provoca canvis en el pensament estètic dels intel-
lectuals (en serà un exemple la creació de l’Associació Amics de l’Art 
Nou, ADLAN, com veurem més endavant). 

1 Mercè Tatjer, «Evolució demogràfica», dins Jaume SobrequéS (dir.), Història de Bar-
celona, vol. 7, El segle xx. De les annexions a la fi de la guerra civil, Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana, Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 71-122; José Luis Oyón, 
La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en 
la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008, pàg. 
329-334.
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Serà durant els anys trenta i fins a l’esclat de la Guerra Civil quan 
tots aquests canvis es viuran amb més intensitat.

En aquest primer terç del segle xx, els artistes, i entre ells, desta-
cats, alguns de flamencs, es van deixar portar per la «modernitat» i la 
«innovació», enteses de manera àmplia com explicava Serge Salaün:

Los conceptos de modernidad o de innovación no proceden necesa-
riamente de la vanguardia estética o cultural; la canción de varieda-
des, la radio o el fútbol se vuelven poco a poco prácticas familiares y 
representan una apertura indiscutible hacia formas de modernidad, 
sin que se les pueda considerar como formas de emancipación ideo-
lógica o estética.2

A Barcelona trobarem la confluència de la modernitat empresarial de 
Miguel Borrull fill portant la gestió de la Bodega Andaluza, les ini-
ciatives innovadores de l’associació cultural ADLAN i la veritable 
avantguarda estètica i personal del bailaor Vicente Escudero. Veiem 
aquests tres casos amb una mica més de detall.

Modernitat empresarial de Miguel Borrull  
a la Bodega Andaluza

La saga flamenca dels Borrull3 és, sens dubte, la més important de les 
relacionades amb el flamenc a Barcelona. El primer membre destacat 
d’aquesta família va ser el guitarrista Miguel Borrull Castelló que va 
desenvolupar una fructífera carrera artística primer a Madrid, acom-
panyant entre 1890 i 1910 Antonio Chacón, el millor cantaor de l’èpo-
ca, després a París, on va fundar i gestionar un cabaret flamenc ano-
menat La Feria amb el també guitarrista Amalio Cuenca i, finalment, 
va venir a viure a Barcelona el 1915 i va fundar, el 1916, el tablao Villa 
Rosa, que va ser el més famós i concorregut de Barcelona durant molts 

2 Serge Salaün i Carlos Serrano, Los felices años veinte. España, crisis y modernidad, 
Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2006, pàg. 67-76.
3 Per tenir més informació sobre la família Borrull a Barcelona, vegeu Montse Madri-
dejoS, El flamenco en la Barcelona de la Exposición Internacional (1929-1930), 
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2012, pàg. 128-154; María Jesús CaStro, «Miguel Borrull 
Giménez» a https://magisterioflamenco.wordpress.com/2017/08/11/miguel-borrull-gi-
menez/, 11 d’agost de 2017 [consulta: 9 de març de 2022].
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anys. Miguel Borrull Castelló va tenir cinc fills que també es van de-
dicar tots a l’art flamenc. Dolores, Concha i Julia van ser bailaoras i 
Isabel i Miguel fill van ser guitarristes. Concha Borrull i el seu germà 
Miguel, a més de treballar plegats amb èxit a la Bodega Andaluza, van 
inaugurar una acadèmia al carrer Petritxol, núm. 3 per la qual van pas-
sar molts i moltes estudiants de flamenc.

Els Borrull tenien reputació de flamencs seriosos i bons empresaris 
atès que el patriarca de la família, Miguel Borrull Castelló, havia acon-
seguit molt bona fama amb la gestió del Villa Rosa al carrer de l’Arc 
del Teatre. La Bodega Andaluza que va regentar Miguel Borrull fill va 
ser la competència modernitzada i polida del local del seu pare. Esta-
va ubicada a la cèntrica cantonada del passeig de Gràcia amb la plaça 
de Catalunya, lluny dels perillosos i bruts carrers del districte cinquè, 
i formava part dels atractius de l’Hotel Colón, que també disposava 
d’una coneguda terrassa a peu de carrer freqüentada per intel·lectuals 
amb ganes de xerrar i pocs calés a la butxaca. Als baixos de l’hotel es 
va posar en marxa la Bodega, també coneguda com la Bodega del Co-
lón, on es podia menjar, beure i escoltar la millor música del moment 
a la ciutat. Ideal per a noctàmbuls, s’hi podia anar qualsevol dia o nit 
de la setmana i trobar-hi un espectacle de molta qualitat fins a, com a 
mínim, les 4 de la matinada. El quadre flamenc el formaven, normal-
ment, Miguel Borrull fill a la guitarra, Concha Borrull i Rafaela Val-
verde la Tanguera com a bailaora, i el Tobalo i el Viruta com a bai-
laores habituals. A més a més, es podia gaudir d’altres estils musicals 
d’actualitat com el jazz de l’orquestra Los Miuras, del mestre Sobré,4 
les parelles de ball Pina i Streen,5 o escoltar música portenya del grup 
Visconti amb guitarres.6

Es va inaugurar el 15 de juny de 1929 coincidint, no casualment, 
amb l’apoteosi turística provocada per l’Exposició Internacional de 
Barcelona de 1929, inaugurada oficialment el 19 de maig. 

La decoració i l’interiorisme també eren de qualitat. Les parets es-
taven decorades amb diorames i dibuixos d’Oleguer Junyent, pintor i 
escenògraf que havia destacat especialment per les representacions 
de les òperes wagnerianes al Liceu. L’estratègia era clara: la burgesia 

4 Per exemple, vegeu la programació de La Vanguardia, 15 de juny de 1929, pàg. 8.
5 La Vanguardia, 15 de juny de 1929, pàg. 8.
6 La Vanguardia, 31 d’octubre de 1929, pàg. 8. 
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local que tenia per costum anar al Liceu s’havia de trobar còmoda i en 
un ambient familiar mentre escoltava flamenc a la Bodega Andaluza.

L’ús que els Borrull van fer de la publicitat en premsa va ser exem-
plar. Cada vegada que hi havia un esdeveniment local de rellevància, 
la Bodega Andaluza oferia els seus serveis per passar-hi una bona es-
tona. Es van fer famoses les festes a la Bodega per celebrar la revetlla 
de Sant Joan,7 per organitzar una funció especial per als assistents a 
la funció del Liceu que va presidir Alfonso XIII,8 per a la festa de la 
«raça» del 12 d’octubre, per al reveillon de Cap d’Any, per al sopar ho-
menatge a la ballarina Anna Pavlova, per a la festa en homenatge als 
germans Álvarez Quintero amb motiu de l’estrena de l’obra Los duen-

7 La Vanguardia, 23 de juny de 1929, pàg. 14.
8 La Vanguardia, 5 d’octubre de 1929, pàg. 11.

Programa de mà de la temporada 1930-1931 del Teatre del Liceu en el qual, a l’interior, 
apareix publicitat de la Bodega Andaluza. Arxiu particular Montse Madridejos
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des de Sevilla9 a Barcelona o per a l’homenatge als delegats del Comitè 
Olímpic Internacional.10

Tant la publicitat en premsa escrita com la decoració anaven des-
tinades, evidentment, a un públic burgès amb calés i ganes de pas-
sar-s’ho bé sense les incomoditats i perills del Raval de l’època. Per al 
periodista Josep Maria Planes era evident:

La Bodega ha omplert un buit en el sentit que la nostra bona socie-
tat ha pogut trobar un lloc per anar a fer una mica el pervers des-
prés de la sortida de l’òpera. L’aristocràcia barcelonina, que d’una 
manera tan soferta assimila les grans tabarres líriques del Liceu, bé 
es mereix aquest petit soulagement.11

L’èxit empresarial i artístic de la Bodega Andaluza es pot considerar 
un exemple de pràctiques innovadores dintre del món del flamenc, un 
exemple d’amplitud de mires i d’actituds modernes. 

ADLAN i les danses comparades

El 1929 es va crear a Catalunya el Grup d’Artistes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) amb 
membres destacats com Josep Lluís Sert o Josep Torres Clavé. A més 
d’activitats relacionades amb les noves tendències arquitectòniques, 
com el racionalisme innovador, també van fer activitats al voltant de 
noves formes d’expressió plàstica, tant de pintura, com d’escultura. El 
1932, com a conseqüència natural de les activitats del GATCPAC, es 
va crear ADLAN sota la direcció de Josep Lluís Sert, Joaquim Gomis 
i Joan Prats. L’any 1933 s’anunciaven d’una manera força atractiva12 

(vegeu pàg. següent).
La vitalitat engrescadora d’aquest col·lectiu va durar fins a 1936 i 

durant el transcurs d’aquests anys va organitzar més de cinquanta ac-
tes de totes les disciplines artístiques: pintura, arquitectura, música, 

9 La Vanguardia, 22 de gener de 1930, pàg. 7.
10 La Vanguardia, 30 d’abril de 1931, pàg. 2.
11 Josep M. PlaneS, «La Bodega Andalusa», Nits de Barcelona, Barcelona, Llibreria Ca-
talònia, 1931, pàg. 116-117.
12 Manifest del grup ADLAN, 1933, Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya (AHCOAC), C2269/2.



Manifest del grup ADLAN, 1933. AHCOAC
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dansa, circ, fotografia i cinema, entre les quals van destacar les cinc 
exposicions efímeres i privades per als socis ADLAN que Joan Miró 
va presentar a Barcelona.13 Normalment, es reunien a la terrassa de 
l’Hotel Colón per fer la tertúlia J. V. Foix, Robert Gerhard, Sebastià 

13 ADLAN va organitzar cinc exposicions efímeres de Joan Miró exclusives per als socis 
com bé explicaven els comissaris Muriel Gómez, Jordana Mendelson i Joan M. Minguet 
a l’exposició temporal de la Fundació Miró a Barcelona, «Miró-ADLAN. Un arxiu de la 
modernitat (1932-1936)», 12 de març-5 de setembre de 2021. 

Ple de gom a gom a l’espectacle organitzat per ADLAN al Club de Tennis Turó, 24 de març 
de 1933. Foto: Carlos Pérez de Rozas. AFB
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Gasch, Lluís Montanyà i, quan passava per Barcelona, també Federico 
García Lorca. ADLAN va donar a conèixer l’obra d’Alexander Calder, 
de Joan Miró, d’Ángel Ferrant, va muntar l’exposició de Picasso a la 
sala Esteva el 1936 i va organitzar altres esdeveniments culturals com 
la lectura de Poeta en Nueva York i altres poemes de García Lorca, 
l’estrena del Quintet per a instruments de vent, de Robert Gerhard, 
i una sessió de cançons sobre textos de López-Picó cantades per Con-
xita Badia.14 

Dins el tema que ens ocupa, i gràcies al coneixement que tenia un 
dels seus membres, Sebastià Gasch, de la nit flamenca barcelonina, els 
ADLAN també van organitzar una sessió de danses comparades entre 
el ballet de Joan Magriñà i el quadre flamenc del Bar del Manquet al 
Club de Tennis Turó, el 24 de març de 1933. Aquesta activitat va ser 
extremadament singular i tot un èxit, a jutjar per la quantitat de públic 
que va assistir a la vetllada i el ressò que va tenir a la premsa.

L’espectacle era anunciat de la manera següent:

Tomarán parte en esta exhibición única, el mejor cuadro flamenco 
de la península, actualmente en Barcelona, y Juan Magriñá, el ex 
primer bailarín del Teatro Liceo. 
Los componentes del cuadro flamenco ejecutarán sus danzas incon-
troladas y llenas de inspiración, a las que Juan Magriñá opondrá sus 
bailes llenos de cálculo y de arquitectura intelectual.15

Joan Magriñà va fer un repertori de danses estilitzades: Vals de 
Brahms, Ritmes de Labroca, Polca de l’equilibrista de Blancafort, 
Cake-walk de Debussy (novetat) i Abstracció de Satie (novetat) acom-
panyat al piano per Carme Bracons amb vestuari i figurins de Mora, 
Grau Sala, Pruna i Serrano.

El quadre flamenc anunciat com «el millor de tota la península» 
era el quadre del Bar del Manquet, un petit bar d’ambient flamenc 
situat al Portal de Santa Madrona, núm. 18 i regentat per Rafael Salvà 
el Manquet. El Manquet també gestionava un prostíbul a la porta del 
costat amb el qual, segons diuen les cròniques, aconseguia mantenir 

14 Més informació a Cesáreo rodríguez-aguilera, «Los amigos del arte nuevo», Cua-
dernos de Arquitectura, 79 (1970), pàg. 6-18; Josep Corredor-MatheoS, «ADLAN us 
interessa, ADLAN us crida», Cuadernos de Arquitectura, 79 (1970), pàg. 28-35.
15 La Vanguardia, 21 de març de 1933, pàg. 12.
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el deficitari cafè flamenc.16 En ocasió de l’espectacle de danses compa-
rades al Tennis Turó va ser Carmen Amaya i companyia qui van formar 
el quadre flamenc: el seu pare José Amaya el Chino, guitarra, la seva 
tia Juana Amaya la Faraona, ball, el Tobalo, ball i palmes, i Encarna, 
cant i palmes.

Si llegim la presentació que Sebastià Gasch va fer de l’espectacle 
de danses de Joan Magriñà al Teatre Urquinaona uns mesos abans que 

16 Per a més informació sobre el Bar del Manquet i altres locals flamencs dels anys tren-
ta a Barcelona, Montse MadridejoS, El flamenco en la Barcelona de la Exposición 
Internacional (1929-1930), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2012, pàg. 64-113.

Per ordre, d’esquerra a dreta: el Tobalo, Juana Amaya, Carmen Amaya, el Chino i Encarna. 
Espectacle organitzat per ADLAN al Club de Tennis Turó el 24 de març de 1933. Foto: 
Brangulí. ANC
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l’espectacle del Tennis Turó, queda clar que Gasch volia confrontar 
dos estils de danses, la dansa estilitzada com a representant de la tèc-
nica i la raó i la dansa andalusa (flamenca) com a dansa popular, d’ins-
tint i plena de passió.

Avui, les arts només s’adrecen als sentits. Les arts plàstiques només 
s’adrecen als ulls. La música només s’adreça a l’orella. I com que l’ull 
exigeix simplicitat, les arts plàstiques s’han tornat geomètriques (Cu-
bisme i Le Corbusier). I com que l’orella exigeix simplicitat, la música 
s’ha tornat descarnada (Voga dels negres). En la plàstica, l’esquelet de 
la forma. En la música, l’esquelet del ritme. En conseqüència, la dansa 
d’avui només aspira a visualitzar per mitjà d’actituds plàstiques geo-
mètriques el ritme numeral de la música. Res de passió. La passió s’ha 
refugiat en l’art popular. La dansa andalusa, per exemple…17

Les danses comparades entre Magriñà i Carmen Amaya també servi-
en al crític d’ADLAN per proposar la seva teoria d’oposició entre dos 
mons: orient i occident, la raó i la passió, la tècnica i l’instint. Fa una 
llarga dissertació de tot això a la revista Mirador una setmana després 

17 Full de mà de la sessió de dansa de Joan Magriñà acompanyat al piano per Juli Pons al 
Teatre Urquinaona, 31 de maig de 1932, Centre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques, top. B 150-13.

Programa de mà de la sessió de dansa de Joan Magrinyà [sic] amb dibuix de Grau Sala, 31 
de maig de 1932. CDMAE. Institut del Teatre
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de l’espectacle de 1933. Gasch intenta demostrar que són dos estils de 
dansa completament diferents; de Magriñà diu que la seva dansa és 
«disciplina raonada del múscul, plàstica i dinamisme organitzats» i de 
la de Carmen Amaya que és «art desinteressat i independent, bellesa 
formal exclusivament, arquitectura mòbil, expressió instintiva d’un 
sentiment».18 Magriñà representava l’avantguarda i Amaya la tradició. 
És molt interessant fixar-se en la crítica gens complaent i en el retret 
que fa del ball de Carmen Amaya. D’una banda, atribueix una manca 
de la seva coneguda energia i ardor salvatge al cansament de fer-la ba-
llar tres vegades per nit en diferents locals i, de l’altra, diu que «li fan 
introduir en els seus balls passos russos, negres i cubans, fins a fer-ne 
una cosa híbrida i perfectament heterodoxa».19 

D’aquella enèrgica convicció del rostre, d’aquelles prodigioses dislo-
cacions de malucs, d’aquell nervi i d’aquell ardor salvatges, que en-
gendraven sobresalts patètics ja no en queda res. O gairebé res. A 
aquesta noia ens l’estan fent malbé. Amb l’afany de lucre, la fan actu-
ar tres vegades cada nit: al Bar del Manquet, a l’Edèn i a Villa Rosa. I 
aquests excessos usen fatalment la constitució més robusta. A més 
aigualeixen el seu art. Li fan cantar el Manolo Reyes, no menys, li fan 
introduir en els seus balls passos russos, negres i cubans, fins a fer-ne 
una cosa híbrida i perfectament heterodoxa. Sense fons, extenuada, 
si això dura aviat no hi haurà Carmencita. Però no voldríem precipi-
tar-nos. No sabem si el seu pare, el Chino, cregut que havien d’actuar 
davant d’un públic d’aristos, li ha imposat aquestes concessions a la 
galeria. Feia temps que no l’havíem vist ballar. Ajornem el nostre ju-
dici definitiu per a després d’haver-la vist en un ambient més càlid i 
més pur que el del Turó.20

En realitat, Carmen Amaya i la seva família, com a flamencs atents a les 
modes i a allò que podia agradar al públic, estaven reinterpretant amb 
el seu filtre personal els «passos russos, negres i cubans» que comenta 
Gasch. Perquè històricament, i ja des de l’inici, el flamenc s’ha mogut 
per les friccions generades entre la tradició i la modernitat, entre se-
guir la tradició o trair-la.21 

18 Sebastià gaSCh, «Dos mons», Mirador, 217 (30 de març de 1933), pàg. 5.
19 gaSCh, «Dos mons», pàg. 5. 
20 GaSCh, «Dos mons», pàg. 5.
21 Montse MadridejoS, «Manifiesto por la heterodoxia. El flamenco, entre la tradición 
y la traición», pròleg a José Luis Ortiz Nuevo, Alegato contra la pureza, Barcelona, 
Malpaso, 2020, pàg. 9-23.
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Vicente Escudero i les avantguardes a Barcelona

Dins el món del flamenc, el primer terç del segle xx va suposar el nai-
xement i la popularització de nombrosos espectacles coneguts com 
ballets flamencs. El primer i més conegut va ser El amor brujo. Gi-
tanería en dos cuadros, de Manuel de Falla, estrenat a Madrid el 15 
d’abril de 1915 i dedicat a l’artista Pastora Imperio. Altres muntatges 
com els de la ballarina Antonia Mercè la Argentina o Encarnación 
López la Argentinita també van tenir molt d’èxit i estaven influïts, 
sens dubte, per l’impacte que havien tingut a Europa els Ballets Rus-
ses de Serguéi Diáguilev. Els ballets de Diáguilev van suposar una au-
tèntica revolució dintre de les arts escèniques, entre d’altres factors 
perquè van unir els millors ballarins amb els artistes plàstics més 
avantguardistes (recordem que Pablo Picasso va fer els decorats i el 
vestuari de Le Tricorne i Cuadro Flamenco i Natalia Goncharova va 
fer el mateix per a Le coq d’or, Les noces o L’oiseau de feu). Estava 
naixent un nou gènere en què es tenia molta cura tant de la música 
(on el flamenc va ser protagonista), com del vestuari, els decorats, la 
coreografia, el guió, els llums, etc. El ballarí flamenc més trencador 
d’aquesta època va ser Vicente Escudero, un home de vida apassio-
nant22 que va tenir molta relació amb la ciutat de Barcelona. Escudero 
va ser un artista autodidacte, nascut a Valladolid el 1888 i, portat per 
la inquietud i la curiositat, va viatjar per tota la geografia espanyola 
buscant inspiració per ballar. Va viure un temps a Granada aprenent 
flamenc dels gitanos del Sacromonte, va fugir a França per evitar el 
servei militar i allà va connectar amb la bohèmia i els intel·lectuals 
parisencs com Jean Metzinger, Fernand Léger, Kees Van Dongen, Juan 
Gris, André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Man Ray, Luis Buñuel 
o Joan Miró. Tots els crítics l’han considerat un ballarí extraordinari 
i el primer bailaor avantguardista i experimental. Així es definia ell 
mateix en la seva autobiografia:

Yo prefiero estar loco que idiota, y a los guitarristas, que a mí no me 
gustan los cementerios. Sí, señor; porque tocan a muerto y a un 

22 Més informació, Javier Barreiro, Vida y obra de Vicente Escudero, https://javier-
barreiro.wordpress.com/2012/01/11/vida-y-obra-de-vicente-escudero/ [consulta: 9 de 
març de 2022]; José Luis Navarro, Vicente Escudero. Un bailaor cubista, Sevilla, 
Libros con duende, 2013.
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loco no se le puede tocar así. Y puede añadirles, para que se ente-
ren de una vez, que yo no les necesito para nada, como ya lo tengo 
demostrado muchas veces. Pues lo mismo bailo con guitarra que 
sin ella, al son del frote de dos piñas, al rugido de los leones, al 
compás del martillo del zapatero remendón y mejor todavía con 
los ruidos de una herrería. Y cuando no, me «formo» yo mi ruido, 
con los pies, las manos, las uñas, la nariz, la boca y con todo lo que 
encuentre a mano.23

Un dels seus espectacles experimentals de més transcendència va te-
nir lloc a la sala Pleyel de París on va ballar acompanyat pel so de dues 
dinamos elèctriques.24

El 1930, i ja retornat a Espanya, va estrenar a Madrid l’espectacle 
Bailes de Vanguardia amb molt d’èxit i polèmica.

Vicente Escudero puede ser considerado como un artista de van-
guardia si asignamos al vocablo un sentido lógico de evolución y 
movimiento incesante y, sobre todo, de sinceridad.
[…] Inspirándose un poco en el criterio cubista, que reprueba, 
como es sabido, el realismo, que solo aspira a evocar emociones ya 
experimentadas en la realidad, Escudero, en sus bocetos, se aplica 
únicamente al juego de líneas y colores. 
El famoso bailarín nos tiende un dibujo en el que ha sintetizado los 
movimientos de una de sus danzas. La influencia cubista es eviden-
te. Las líneas finas componen una especie de lirismo geométrico 
que podrá desconcertar al profano. Pero el técnico del baile discer-
nirá rápidamente la ordenación de los ritmos y el límite de los mo-
vimientos.25

Va ser una polèmica recurrent si els seus balls d’avantguarda es podi-
en considerar ball flamenc, com demostren aquestes declaracions (o 
repte) del bailaor Acha Rovira, a Madrid:

No tiene inconveniente en demostrar al Sr. Escudero ante público o 
reservadamente, siempre que haya cinco peritos en baile flamenco, 
de que dicho señor no sólo no sabe bailar flamenco, sino que no 
sabe ni siquiera ponerse flamenco para iniciar un baile.26

23 Vicente ESCudero, Mi baile, Barcelona, Montaner y Simón, 1947, pàg. 48.
24 Navarro, Vicente Escudero. Un... pàg. 56.
25 Juan C. AraMburu, «El cubismo, el baile y el vanguardismo», La Voz, 5 d’abril de 
1930, pàg. 1.
26 Heraldo de Madrid, 1 de maig de 1930, pàg. 7.
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A Barcelona, va presentar aquest espectacle al Teatre Novedades del 
23 al 25 de maig i també al Teatro Cómico del 3 al 9 de juny de 1930, 
acompanyat per les ballarines Carmita García, Paquita Almería, el gui-
tarrista Luis Mayoral i la pianista Margarita Monnot. És interessant la 
publicitat al diari La Vanguardia, que intentava atreure un públic 
coneixedor de les avantguardes estètiques d’aquesta manera: «Vicente 
Escudero que es en el baile lo que Picasso en la pintura y Falla en la 
música».27

A Barcelona, les crítiques del seu espectacle d’avantguarda van ser 
molt bones. Deia Ramon Pei a la revista Mirador:

En Ritmes és on millor hem pogut apreciar el gran dansarí que és 
Vicente Escudero. Tot ell vibra, mentre el ritme de la dansa brolla 
dels seus peus, ofegat o sonor, allargat o sec, espaiat o ràpid, segons 
piqui amb el taló, amb la punta o amb la planta. En aquesta mateixa 
dansa Escudero porta el ritme amb les ungles de les mans, com si 
fossin unes precioses minúscules castanyoles.
Una de les més visibles preocupacions d’aquest famós dansarí són 
els efectes plàstics. Remarquem com en algunes danses, especial-
ment la dansa de la por, cerca la col·laboració del decorat pintat per 
ell mateix i que consisteix en un simple teló de fons, meitat blanc i 
meitat negre.28

Escudero va viure a Barcelona molts anys i va tenir una intensa amistat 
amb el crític d’art Sebastià Gasch amb qui anava als locals flamencs 
del Barri Xino a veure ballar, entre d’altres artistes, una jove Carmen 
Amaya a punt de sobresortir per l’èxit.

Entrem [Gasch i Escudero] a Can Juanito El Dorado. Potser hi balla la 
Carmencita, la petita gitana. Ha treballat fins ara a l’Apolo en Lo que 
puede un fandanguillo. Potser no hi serà. Prove-ho. No hi és, en 
efecte.29

L’any següent tornen a anar plegats als bars flamencs perquè Escudero 
buscava ballarines per fer gires a Europa i els Estats Units amb la seva 
companyia. Tornen a parlar de Carmen Amaya quan poca gent la co-
neixia encara:

27 La Vanguardia, 22 de maig de 1930, pàg. 5.
28 Ramon Pei, «Gales Vicente Escudero», Mirador, 70 (29 de maig de 1930), pàg. 5.
29 Sebastià GaSCh, «Gitaneries. Escudero ens parla d’ells i dels seus», Mirador, 144 (5 de 
novembre de 1931), pàg. 2.
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Els moments més bons han estat els que hem viscut al Bar del Man-
quet de Santa Madrona, on actua un quadro flamenc excel·lent: la 
Carmela, la meravellosa gitaneta de la qual ja ens hem ocupat ací 
mateix diverses vegades; la seva tia, una ballarina gitana remarcable; 
el seu pare, el Chino, el gran tocador intuïtiu, i el Gato, que ballant 
per farrucas no té competidor. L’Escudero els coneixia tots. […] 
S’entusiasma amb la petita Carmela. La millor ballarina que hi ha a 
Espanya, diu sense vacil·lar. Això no fa més que confirmar els elogis 
que venim dedicant a aquesta gitaneta.30 

Vicente Escudero va ser un artista multidisciplinari que es preocupava 
tant de la seva tècnica de ball com de les coreografies, els decorats i 
els efectes de llum de cadascun dels seus espectacles. Va col·laborar 
en un parell de pel·lícules, entre les quals destaca Fuego en Castilla 
(1960), de José Valdelomar, i també va deixar discos gravats com l’An-
tología selecta de cante flamenco auténticamente puro, amb Ver-
gara, el 1963. Escudero va ser un artista genial i el primer bailaor 
avantguardista.

30 Sebastià GaSCh, «De retorn dels EE.UU. L’Escudero a Barcelona», Mirador, 177 (23 de 
juny de 1932), pàg. 5.
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Secundaria y Bachillerato

El compositor Robert Gerhard es conocido generalmente por ser el 
único discípulo español de Arnold Schönberg. Sin embargo, su impor-
tancia como impulsor de las vanguardias así como de la presencia de 
los artistas internacionales en Barcelona y su labor en favor de la pro-
yección internacional de la música catalana superan, con mucho, su 
relación con la Segunda Escuela de Viena.1 Por ello, el presente texto 
analiza la contribución de Gerhard a la modernización e internaciona-
lización de la música catalana. 

Robert Gerhard, una figura excepcional en el 
panorama musical catalán 

Gerhard tuvo, desde muy joven, una clara conciencia de la necesidad 
de que Cataluña se abriera a la música contemporánea internacional, 
así como de la importancia de dar a conocer las producciones de los 
jóvenes compositores catalanes en el panorama europeo. Esta actitud 
de Gerhard se debe a algunos aspectos diferenciales de su personali-
dad y bagaje profesional respecto a sus compañeros de generación, 

1 Los vínculos de Gerhard con su maestro Arnold Schönberg y sus condiscípulos han 
sido estudiados en diversas publicaciones. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Diego 
Alonso, en especial Diego alonSo, La creación musical de Robert Gerhard durante el 
magisterio de Arnold Schoenberg: neoclasicismo, octatonismo y organización proto-
serial (1923-1928), tesis doctoral, Universidad de la Rioja, 2015, disponible en https://
dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45442.
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que lo hacen excepcional y van mucho más allá de haber sido discí-
pulo de Schönberg. 

En primer lugar, Gerhard fue un gran políglota,2 lo que le permitió 
desde muy joven –primero como autodidacta y más tarde como tra-
ductor–, acceder sin intermediarios a publicaciones y tratados sobre 
música contemporánea escritos en alemán, francés e inglés. Asimis-
mo, conoció la vida cotidiana y la cultura centroeuropeas de prime-
ra mano, ya que estudió y residió largos períodos en Suiza, Austria 
y Alemania.3 Por otra parte, Gerhard mostró, desde muy joven, una 

2 Robert Gerhard dominaba el alemán, francés, catalán, español e inglés.
3 Visitó asimismo Francia, Inglaterra, Holanda, Polonia y numerosos países europeos 
durante cortos períodos.

Gerhard a casa seva. Al fons, retrat de Pedrell, s. d. 
Fons Gerhard, IEV.
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gran ansia por conocer y comprender las tendencias más rupturistas y 
renovadoras del arte europeo, no solo musical sino también literario, 
escultórico, teatral, etc.

Otro aspecto distintivo y esencial de la personalidad de Gerhard 
fue su compromiso político y su afinidad con Esquerra Republicana. 
Su conciencia de la importancia de la labor del Estado en la difusión 
de la cultura y la música lo llevó a adquirir responsabilidades políti-
cas, como veremos más adelante. Aunque debemos añadir que dichas 
actividades de gestión política y cultural, regidas prioritariamente por 
un compromiso moral e ideológico, no eran completamente desinte-
resadas.4 

Pero, ante todo, y esto es quizá lo más relevante y distintivo, Ro-
bert Gerhard comprendía la música contemporánea como herramien-
ta identitaria y transformadora de la sociedad catalana.5 

Por otra parte, el debate sobre el nacionalismo y la personalidad 
musical de Cataluña estuvo muy presente durante la juventud de Ger-
hard. Sobre él pesó siempre la responsabilidad de haber sido el último 
discípulo de Felip Pedrell. Ya en 1922-1923, antes de comenzar sus 
estudios con Arnold Schönberg, el pensamiento de Gerhard y su crea-
ción evolucionaron en un sentido divergente al de su maestro tortosi-
no. Los seguidores de la escuela pedrelliana lo consideraron entonces 
un traidor y su música «una desviación y desorientación fatal, tan fatal 
para el compositor como para nuestra música [nacional catalana]».6

4 Tras regresar de Alemania, en los años treinta, Gerhard tuvo muchas dificultades eco-
nómicas dado que sus ingresos como compositor eran muy escasos ya que sus obras, 
excesivamente rupturistas para la Barcelona de la época, no le reportaban suficientes 
ganancias. Así pues, buscó cierta estabilidad en sus ingresos para casarse y, posterior-
mente, poder subsistir con su esposa. Por ello trabajaba como traductor de manuales 
de música para la editorial Labor y colaboraba en algunos periódicos y revistas, pero 
aun así sus ingresos eran muy escasos. Sus cargos como asesor y colaborador de Ventu-
ra Gassol en la Consejería de Cultura le permitieron obtener puestos retribuidos en la 
Escuela Normal y en la Biblioteca de Catalunya, lo que le aseguró un sueldo mensual. 
Además, sus obras adquirieron mayor proyección gracias a las diversas iniciativas in-
ternacionales que desarrolló desde sus puestos en la Generalitat. Tratamos en profun-
didad la biografía e ideología de Gerhard en Leticia SÁnChez de andréS, Pasión, Des-
arraigo y Literatura: El compositor Robert Gerhard, Madrid, Machado Libros, 2013.
5 Gerhard mantuvo esta idea durante los años de la República y la primera década de su 
exilio, aunque a partir de los años cincuenta cambiará su pensamiento radicalmente. 
6 Josep barberà, carta a Robert Gerhard, 23 de abril de 1923, BC (Biblioteca de Cata-
lunya), Fondo Barberà.
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Aun así –y a pesar del riesgo profesional que suponía romper con 
el apoyo e influencia de los fieles al modelo pedrelliano, del que nunca 
reniega sino que integra sus principios de modo original y personal en 
sus obras–, Gerhard vio clara la necesidad de escapar de la endogamia 
y abrir la música catalana a las corrientes contemporáneas europeas 
sin perder su propia identidad. 

Còctel ofert als crítics musicals de Barcelona pel president de la Societat Internacional de 
Música Contemporània, el senyor Dent. Hotel Colom. Asseguts d’esquerra a dreta: Lamote 
de Grignon (president de la Secció Catalana), Von Weberp, Dent. Drets: Robert Gerhard 
(musicòleg), Lluís Góngora (crític musical de La Noche), Palau, Emili Vallès, Joan Salvat 
(pianista), Joan Llongueras (Laporta?), Frank Marshall, Camil Oliveres (crític musical) i 
Rafael Moragas (crític musical d’El Dia Gráfico), c. 1935. AFB.
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De ese convencimiento y de su implicación política surgen el com-
promiso y actividad de Gerhard en favor de la divulgación de la músi-
ca contemporánea europea en Cataluña y su empeño por dar a cono-
cer la música catalana en el exterior.

Berlín, el modelo ideal de Robert Gerhard para 
Barcelona

Gerhard consideraba Berlín –ciudad en la que residió entre 1926 y 
1928– como el modelo a seguir por Barcelona y la describe como «el 
centro cultural del mundo».7 Esta actitud gerhardiana iba a contraco-
rriente ya que los compositores españoles de su generación miran ma-
yoritariamente a París (y a las vanguardias y estéticas francesas) como 
el modelo a seguir. Gerhard, sin ser partidario del exclusivismo, consi-
deraba el modelo berlinés más libre, heterogéneo y moderno.

Gerhard vivió con intensidad todo lo que Berlín le ofrecía: allí 
contactó con artistas contemporáneos de todas las áreas (cine, artes 
visuales, pintura, literatura....); asistió a estrenos de obras de teatro, 
danza, ópera…, algunas de carácter experimental, y acudió a clubes 
nocturnos donde escuchó jazz, rag-time, blues… Asimismo, trató con 
seguidores de distintas corrientes vanguardistas: expresionistas, futu-
ristas... Y se interesó por todos los avances científicos sobre materia, 
energía y tiempo introducidos por Max Planck y Albert Einstein.

Estas actividades las replica posteriormente en Barcelona cuando 
se involucra en grupos vanguardistas como Amics de l’Art Nou (AD-
LAN), organización que, además, mostraba un compromiso social con 
la cultura.8

Gerhard también toma conciencia en Berlín de la importancia de 
la política en la difusión de la cultura. Sigue con mucho interés la acti-
vidad del Volksbühne 9 así como la labor de las orquestas y grupos de 
cámara con financiación pública que programan música contemporá-

7 Robert gerhard, «Schoenberg Reminiscences», Perspectives of New Music, vol. 13, 
núm. 2 (Spring–Summer, 1975), pág. 59.
8 Para conocer las actividades de Gerhard en Amics de l’Art Nou (ADLAN) véase SÁn-
Chez de andréS, Pasión, Desarraigo y Literatura ..., págs. 114-120.
9 El Volksbühne era un teatro popular, construido por los socialdemócratas a fin de 
ofrecer espectáculos teatrales a los trabajadores a precios módicos.
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nea. Gerhard se conciencia así de la fuerza de la acción del Estado para 
divulgar el repertorio más contemporáneo, y cuando ocupa cargos 
de relevancia en el Consejo de Cultura de la Generalitat, en los años 
treinta, procura trabajar en esta línea.10 

En 1929, Gerhard vuelve de Berlín y se instala en Barcelona lleno 
de planes para divulgar la música contemporánea en la capital cata-
lana. En primer lugar, proyecta coordinar un festival de música con-
temporánea que pretende integrar en la Exposición Internacional de 
ese año en Barcelona. En la comisión nombrada para organizar las 
actividades musicales de dicho evento estaban, entre otros, Millet, Ca-
sals, Nicolau y Morera. Gerhard contacta con ellos que, sin embargo, 
no aceptan su propuesta, probablemente porque, en su mayoría, re-
presentan las tendencias musicales más conservadoras del momento.

Por otra parte, Gerhard intenta establecer, con carácter permanen-
te, «un conjunto escogido de solistas de todos los instrumentos con 
un verdadero carácter de agrupación de música de cámara […] para 
dar a conocer la producción contemporánea» y difundir «otro aspec-
to cada día más importante de la música contemporánea: la ópera de 
cámara».11 Gerhard quería vincular este grupo de cámara a la sección 
catalana de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea 
(SIMC), de la que hablaremos más adelante, «para así recibir actuacio-
nes del extranjero mediante intercambio».12 De este modo, dicha agru-
pación camerística daría a conocer obras de los compositores catala-

10 En Berlín, Gerhard también siguió con interés la labor de las asociaciones sinfónicas 
obreras que ofrecían conciertos gratuitos para divulgar la música entre el proletariado 
y que programaban obras contemporáneas. Por ejemplo, Anton Webern (que en aque-
llos años estaba muy cercano a Gerhard) creó, en 1934, una asociación de este tipo. 
Barcelona ya tenía una larga tradición de asociacionismo musical de tipo coral y sinfó-
nico, pero este asociacionismo hundía sus raíces en el siglo xix y, en general, aunque 
no en todos los casos, tenía un carácter conservador, tanto en su repertorio como en 
su orientación política. Recordemos, en este sentido, el Manifest groc firmado por los 
más relevantes miembros de la vanguardia catalana y que criticaba el carácter deca-
dente de la actividad orfeonística catalana, insistiendo en la necesidad de innovar en 
su repertorio (para la implantación de un sentimiento catalanista moderno). Otra cir-
cunstancia representativa del conservadurismo reinante en este sentido fue, en 1929, 
la agria polémica que mantuvieron Robert Gerhard y Lluís Millet (uno de los máximos 
representantes de la tradición coral y del nacionalismo catalán más conservador). Este 
último calificaba a Gerhard de «pseudomúsico».
11 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, 31 de enero de 1929, BC, Fondo Clausells.
12 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, 31 de enero de 1929, BC, Fondo Clausells.
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nes de la SIMC en el extranjero y podría interpretar, en Barcelona, la 
música de los jóvenes compositores europeos más vanguardistas. Se-
gún le transmite a Schönberg en sus cartas, parece que Gerhard logró 
formar dicho grupo de cámara entre los años 1932 y 1933, pero desco-
nocemos quiénes fueron sus componentes: «pude formar un pequeño 
grupo de compositores y buenos solistas, con el que este invierno 
organizaré actuaciones en estudio de nuestras obras y principalmente 
de música moderna. Tengo la intención de que nuestra pequeña aso-
ciación […] [sea] un grupo local de la SIMC».13

Gerhard sabe la importante inversión que supondrían estos pro-
yectos y por ello afirma: «solo puede ser, pues, la empresa de un Esta-
do, de una sociedad capitalista o de un mecenas. En los países centro-
europeos paga el Estado, espléndidamente. En nuestra casa, no hace 
falta decirlo, solo tenemos las dos últimas posibilidades».14

Este es uno de los motivos que lo llevan en los años treinta, como 
veremos más adelante, a participar en política y a colaborar con su 
amigo, el escritor y consejero de Cultura, Ventura Gassol, en todas las 
iniciativas musicales gestionadas por la Ponencia de Música de la Ge-
neralitat. A finales de 1931, Gerhard es nombrado miembro de dicha 
ponencia que pertenecía al Consejo de Cultura. Se trataba de un equi-
po de expertos en temas musicales que asesoraban al consejero en sus 
decisiones relacionadas con la enseñanza musical, la radiodifusión, la 
subvención o nacionalización de orquestas y grupos de cámara, la ac-
tividad musical de los archivos y bibliotecas, etc.

Robert Gerhard: promotor de la recepción y difusión 
de la música contemporánea

Gerhard dedicó mucho esfuerzo a promocionar la música contempo-
ránea de los jóvenes compositores catalanes en Europa y a la divulga-
ción de las creaciones de sus coetáneos europeos en Barcelona. Como 
veremos a continuación, lo hizo especialmente a través de la Sección 

13 Robert gerhard, borrador de carta a Schönberg, probablemente de 1932, exhumada 
y traducida por Diego Alonso; véase Diego alonSo, La formación musical de Ro-
berto Gerhard, DEA inédito, Logroño, URI, 2011, http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/
TFE000150.pdf, pág. 145.
14 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, 31 de enero de 1929, BC, Fondo Clausells.
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Catalana de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea 
(SIMC) y de su actividad en el grupo de Compositores Independientes 
de Cataluña (CIC). 

La Sección Catalana de la Sociedad Internacional para la Música 
Contemporánea

La Sociedad Internacional para la Música Contemporánea fue creada a 
finales de 1922. El propio Gerhard resume sus fines: «el objetivo prin-
cipal es el de propagar la música nueva: intercambio internacional de 
obras nuevas y de artistas».15

Pocos meses después, Gerhard impulsa la creación de una sección 
puramente catalana dentro de esta institución. Consciente de las im-
plicaciones políticas y del reconocimiento internacional que supon-
dría la consecución de su proyecto, afirma: «una petición como la que 
expongo equivaldría al reconocimiento de la personalidad nacional de 
Cataluña».16 Gerhard contactó con el británico Edward Dent, presiden-
te de la SIMC en aquel momento, y finalmente, en 1928, tras muchas 
negociaciones, la SIMC aceptó que la sección española se compusiera 
de dos comités independientes, uno en Barcelona y otro en Madrid.

La sección catalana de la SIMC fue relevante en la difusión de la 
música contemporánea europea en Barcelona y de las obras de los 
jóvenes compositores catalanes en el exterior, pero también sirvió 
como herramienta de propaganda política y de reconocimiento y pro-
yección internacional para la Generalitat.

Gerhard fue, sin duda, el compositor más activo de la sección cata-
lana de la Sociedad Internacional durante los años de la República. Sus 
obras fueron seleccionadas por los jurados de la SIMC para ser inter-
pretadas en sus festivales anuales en numerosas ocasiones17 y también 

15 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, Valls, 10 de marzo de 1923, BC, Fondo 
Ramon Borràs.
16 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, Valls, 10 de marzo de 1923, BC, Fondo 
Ramon Borràs.
17 En el Festival de Viena de 1932 se interpretaron sus Canciones Populares catalanas; 
en 1933, en Ámsterdam, su cantata L’Alta Naixença del Rei en Jaume; en 1936, en Bar-
celona, la versión en forma de suite de su ballet Ariel y en 1938, en Londres, Albada, 
Interludi i Dansa.
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fue miembro del jurado internacional de los mismos en 1935 y 1939, lo 
que demuestra que disfrutaba de gran reconocimiento en la Sociedad.

Algunas de las colaboraciones de Gerhard con la SIMC destacan 
especialmente. En primer lugar, la interpretación de la cantata L’Alta 
Naixença del Rei en Jaume, compuesta sobre un poema de Josep 
Carner en el Festival de Ámsterdam en 1933.18 Los textos fueron in-
terpretados en su versión original en catalán,19 lo que el consejero de 
Cultura, Ventura Gassol, eufórico tras la recepción de la obra, consi-
deró un éxito político de la Generalitat. Tanto la interpretación de esta 
cantata como la de las Canciones populares catalanas de Gerhard 
en Viena un año antes transformaron los festivales de la SIMC en una 
plataforma muy útil para la difusión internacional del catalanismo y 
para su reivindicación política y cultural a través de las obras de Ger-
hard. Su cantata obtuvo un gran éxito y recibió el premio de la Univer-

18 Esta obra está basada en un mito muy relevante del nacionalismo catalán y compues-
ta sobre texto de Josep Carner (gran impulsor de la revalorización y modernización 
del catalán).
19 Muchas veces los textos de las obras vocales que se interpretaban en los Festivales 
de la SIMC se traducían al alemán o al inglés.

Robert Gerhard, Joan Prats, Edgar Varèse i M. Eisenberg a la platja de Sant Salvador, 
c. 1932-1934. Fons Gerhard, IEV
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sal Edition. Asimismo, se emitió por la radio en toda Europa gracias 
al convenio negociado por el propio Gerhard entre la Generalitat y la 
SIMC, cuyo objetivo era dar proyección internacional a las obras de 
los miembros de la sección catalana. 

Gerhard también participó, como secretario, en la organización 
del Festival internacional de 1936, en Barcelona, evento musical que 
se llenó de contenido catalanista y nacionalista. Los máximos respon-
sables de la Generalitat lo utilizaron como medio de proyección polí-
tica, siendo inaugurado por el consejero Ventura Gassol acompañado 
del presidente Lluís Companys, y la lengua catalana fue utilizada pre-
ponderantemente (lo que molestó profundamente a algunos miem-
bros de la sección madrileña, entre ellos Adolfo Salazar). En el dis-
curso inaugural, en clave prebélica e internacional, Gassol deseaba 
que el Festival fuese: «una llamada de paz por encima de todas las 
fronteras y como un voto, el más cálido, de fraternidad entre todos los 
hombres y todos los pueblos». El folclore catalán también estuvo muy 
presente.20 El Festival reunió a compositores de 13 países y el estreno 
de la suite Ariel, de Gerhard, en el primer concierto sinfónico del Fes-
tival (compartiendo programa con el Concierto para violín de Alban 
Berg) supuso un gran reconocimiento para el compositor de Valls.

Aunque el Festival de la SIMC de 1936 ha sido considerado tradi-
cionalmente como un éxito para la comunidad musical española por 
su proyección internacional, Francesc Cortés señala que las tensiones 
políticas que acompañaron su organización hicieron que algunas vo-
ces autorizadas realizaran una lectura pesimista de sus frutos.21 En 
este sentido, y en clave ideológica, se expresaba Otto Mayer:

La joven generación de compositores […] escribe en un estilo in-
comprensible para las masas populares, porque estos jóvenes no tie-
nen ningún contacto con las luchas y preocupaciones de nuestro 
tiempo. Pero tampoco la sociedad burguesa les quiere, esta sociedad 
podrida e infecta, que ya no tiene, como tenía hace un siglo, una 
ideología definida y una voluntad cultural. Tan solo en unos cuantos 
países, como Inglaterra y Checoslovaquia, por ejemplo, la nueva pro-

20 El acto de inauguración se cerró con un concierto de canciones populares a cargo 
del Orfeó Gracienc, entre las que estaba Els Segadors, y con una muestra de sardanas 
interpretadas por el Esbart Folklore de Catalunya.
21 Francesc CortéS, «Reflejo, imágenes y distorsiones en la recepción de las vanguar-
dias musicales», en María nagore, Leticia SÁnChez de AndréS, Elena TorreS (eds.), Mú-
sica y cultura en la Edad de Plata (1915-1939), Madrid, ICCMU, 2009, págs. 479-506.
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ducción musical encuentra todavía un interés en ciertos sectores de 
la «buena» sociedad.

[…] La obra de la SIMC está igualmente deshecha. El fracaso artísti-
co de su último festival, que muchos de nosotros hemos presencia-
do, ya no se puede ocultar. […] La ambición de todos los composi-
tores burgueses de verse valorados en el mercado internacional de 
música ya no representa en estos momentos una ambición digna.22

En el caso de Gerhard, que ya estaba bien establecido en el panorama 
de los compositores contemporáneos y su prestigio era reconocido 
en la SIMC, el Festival supuso más una tarea de organización que una 
labor creativa. La gestión del evento lo puso en contacto personal con 
los compositores y representantes de los comités nacionales de la So-
ciedad, y el trato de familiaridad con Dent afianzó la oportunidad que 
este le ofreció de instalarse en Cambridge durante su exilio.

Ya iniciada la Guerra Civil, en 1937, Robert Gerhard y Julián Bautis-
ta viajaron a París como representantes de los comités catalán y madri-
leño, respectivamente. Su objetivo era obtener el apoyo de la Sociedad 
Internacional para el gobierno republicano. Lograron una declaración 
oficial de su presidente, Edward Dent, en ese sentido. Posteriormen-
te, en 1938, Gerhard fue enviado a Londres como representante de la 
política cultural de la República y obtuvo un acuerdo de colaboración 
entre las Ediciones de Música del Estado y las editoriales Universal 
Editions, Max Eschig y Senart, consiguiendo asimismo el compromiso 
de los demás delegados nacionales de la SIMC «de enviar al Conse-
jo [Central de Música] partituras y materiales de orquesta, sin cargo, 
ante la dificultad de obtención de divisas para pagos de los mismos».23 
Todo ello perseguía dotar de repertorio contemporáneo a la Orquesta 
Nacional de Conciertos. Por último, Gerhard, por iniciativa personal, 
obtuvo el compromiso de varios compositores y directores de orques-
ta24 de que acudirían a Barcelona para dirigir a la Orquesta Nacional 
gratuitamente, además de ofrecer conferencias y asistir a estrenos de 

22 Otto Mayer véase CortéS, «Reflejo, imágenes y distorsiones…, pág. 504.
23 Robert gerhard y Julián bautiSta, Informe de los delegados de la sección española 
de la SIMC sobre el Festival y la Asamblea de Delegados de Londres para el Consejo 
Central de Música, 18 de julio de 1938, Institut d’Estudis Vallencs.
24 En este proyecto personal de Gerhard se comprometieron en firme los siguientes 
directores y compositores: Roger Desormière, Charles Koechlin, Alan Rawsthorne y 
Bejamin Britten.
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sus obras en la Ciudad Condal, lo que, además de una muestra de apo-
yo, suponía un compromiso de colaboración activa con la República 
Española. La entrada en Barcelona de las tropas franquistas dio al tras-
te con todos estos proyectos. 

En 1939, Gerhard acudió a Varsovia como miembro del jurado de 
la SIMC y ya nunca pudo volver a residir en Cataluña. Gracias a los 
contactos que había establecido en la Sociedad Internacional, pudo 
exiliarse en Cambridge donde se instaló hasta su muerte.

En 1945, ya en el exilio, Gerhard consiguió reactivar la sección 
catalana de la SIMC con compositores exiliados republicanos, lo que 
supuso un apoyo y reconocimiento de la legitimidad de la República 
frente al régimen franquista. Posteriormente, en 1947, tras una agria 
polémica entre Gerhard y Esplà, se sustituyó esta sección bicefálica re-
publicana por una única sección española de compositores adeptos al 
franquismo.25 La relación de Gerhard con la SIMC se mantuvo hasta su 
muerte, como compositor exiliado independiente ajeno a la sección 
española, y desde su posición influyente en la Sociedad Internacional 
procuró siempre promocionar las obras de los compositores catala-
nes, especialmente de Josep Valls y Joaquim Homs. 

Gerhard y la difusión de la música de los jóvenes 
compositores catalanes

Robert Gerhard siempre consideró necesario promocionar la música 
contemporánea de los compositores catalanes para que obtuviesen 
presencia internacional, con la consiguiente proyección de la cultura 
catalana. Como todas las iniciativas de Robert Gerhard en los años de 
la República, este afán por difundir la música contemporánea catalana 
tiene implicaciones políticas e ideológicas que, en este momento con-
creto, para él estaban por encima de su compromiso con un modelo 
compositivo y una estética musical concreta. 

Ya siendo muy joven, en 1923, Gerhard intenta organizar, con la 
colaboración de la Asociación de Música de Cámara, varios conciertos 
en el Palau con repertorio de «la producción joven [catalana]»26, in-

25 Véase SÁnChez de andréS, Pasión, Desarraigo y Literatura…, 2013. 
26 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, 10 de marzo de 1923, BC, Fondo Ramon 
Borràs.
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cluyendo sus propias obras y las de Toldrà, Mompou y Blancafort. Asi-
mismo, proyecta con Lamote de Grignon que «en una de sus matinées 
[…] se tocasen cosas catalanas; una exhibición de nuestra producción 
orquestal».27 Asimismo, en su visita a Madrid con Adolfo Salazar, pro-
cura dar a conocer las obras de otros compositores catalanes, espe-
cialmente de Mompou, en la capital.28

Estos proyectos serán uno de los antecedentes de la creación de 
la Asociación de Compositores Independientes de Cataluña (CIC), 
en 1931, que se debió a la iniciativa de Gerhard. El grupo surgió de 
la amistad de varios jóvenes compositores catalanes que, en los años 
veinte, compartían la necesidad de renovación de la música catala-
na. La mayoría de ellos eran, asimismo, admiradores de las estéticas 
de la vanguardia francesa. Gerhard, sin embargo, ya manifestaba en 
los años veinte sus discrepancias en este sentido y su maduración di-

27 Robert gerhard, carta a Manuel Clausells, 30 de marzo de 1923, véase también la 
carta a Manuel Clausells, Valls, 2 de abril de 1923, BC, Fondo Ramon Borràs.
28 Véase SÁnChez de andréS, Pasión, Desarraigo y Literatura…, 2013.

Robert Gerhard amb uns músics a Barcelona, anys trenta. Fons Gerhard, IEV.
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vergente –y única por su aprendizaje con Schönberg– lo lleva a estar 
muy alejado de estos presupuestos estéticos en los años treinta. Aun 
así, y por un bien mayor –ya que siente la necesidad de difundir la 
música catalana de vanguardia y de visibilizarla a través de la Asocia-
ción–, insiste en la creación formal del CIC aunque parece no encajar 
estéticamente en el grupo que él mismo había impulsado. 

[…] de todos nosotros solo Gerhard era realmente político y se 
preocupaba por este tema y tuvo puestos de relevancia en el go-
bierno catalán. La Asociación [de Compositores Independientes de 
Cataluña] como tal se debió al impulso de Gerhard. […] nuestro 
ideal era ante todo musical, en ningún sentido político.29

El compositor de Valls no se limitó configurar la organización formal 
del grupo, sino que le buscó financiación estatal, así como platafor-
mas internacionales para difundir las obras de los miembros del CIC. 

Como queda claro en las declaraciones de Blancafort recogidas en 
el texto anterior, algunos compositores, compañeros de Gerhard, des-
preciaban su acción política, considerando superior un ideal estético 
«no contaminado». Aun así, los miembros de la Asociación de Com-
positores Independientes de Cataluña (CIC) se beneficiaron de sus 
gestiones para la difusión y proyección internacional de las obras que 
componían. 

Por iniciativa de Gerhard, el Consejo de Cultura de la Generalitat 
concedió una subvención de 5.000 pesetas a esta Asociación para rea-
lizar, conjuntamente con la SIMC, conciertos de obras de «maestros 
catalanes contemporáneos», que serían emitidos por radio en Barce-

29 Manuel blanCaFort véase Emilio CaSareS, «Manuel Blancafort, o la afirmación de la 
nueva música catalana», en Emilio CaSareS (ed.), La Música en la Generación del 27. 
Homenaje a Lorca, 1915-1939, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, págs. 114-115. 
Blancafort manifiesta una clara animadversión hacia Gerhard en este mismo texto 
cuando habla de sus vínculos con los miembros del CIC: «Mis relaciones con Gerhard 
eran diferentes, era una persona que organizaba siempre cosas, cosas nuevas y le gus-
taba capitanear. No simpatizábamos demasiado con él y no estaba plenamente integra-
do con el grupo, nos sobraba a todos». Sin embargo, las relaciones entre Gerhard y el 
resto de los miembros del CIC en los años veinte y primeros años treinta no eran tan 
frías como Blancafort da a entender en este texto. Los juicios de Blancafort parecen 
algo contaminados por el paso de los años y, probablemente, por divergencias ideoló-
gicas y estéticas posteriores con Gerhard.
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lona, Ámsterdam, Viena y París;30 a cambio, también se retransmitie-
ron en Barcelona obras de compositores contemporáneos holandeses, 
austríacos y franceses de la SIMC (aunque excluyendo a los italianos 
y alemanes en tiempos prebélicos). La Generalitat envió a Gerhard a 
Ámsterdam en 1932 para establecer los términos del convenio.

Tanto en los años de la República como en su posterior exilio, Ger-
hard siempre mantuvo su compromiso de ofrecer proyección internacio-
nal a los compositores catalanes, ya fuese desde la SIMC o desde la BBC.

La acción política de Robert Gerhard31

La implicación de su hermano Carles Gerhard en la política activa y 
el nombramiento de su gran amigo Ventura Gassol como consejero 
de Cultura de la Generalitat, cargo que ocupó entre 1932-1933 y 1934-
1938, situaron a Robert Gerhard en la necesidad de adoptar un com-
promiso político y una actividad pública más intensa: «ahora vienen 
para mí grandes decisiones (…) la nación catalana ha presentado su 
constitución como estado autónomo del español».32

Gerhard se incorporó, desde su creación en 1931, a la Ponencia de 
Música (que formaba parte del Consejo de Cultura), y en la que tam-
bién participaron Higini Anglès y Pau Casals.33 La Generalitat republi-

30 generalitat de Catalunya, Acuerdo del Consejo de Cultura, mayo de 1932, Institut 
d’Estudis Vallencs. Gerhard fue el primer compositor en beneficiarse de este acuerdo 
con la emisión internacional de su cantata L’Alta Naixença del Rei en Jaume.
31 En el presente texto nos limitamos a hacer una aproximación muy breve a esta activi-
dad política de Gerhard, pero próximamente publicaremos un trabajo más extenso sobre 
el tema. Leticia Sánchez de AndréS, «Robert Gerhard y Pau Casals en los años de la 
República. Encuentros y desencuentros de una actividad política compartida» (en prensa). 
32 Robert gerhard, borrador de carta a Arnold Schönberg, probablemente del año 
1932, Institut d’Estudis Vallencs.
33 El Consejo de Cultura se crea el 9 de junio de 1931 y es un instrumento esencial 
de la política cultural de la Generalitat que intenta incorporar las diversas sensibili-
dades políticas catalanas. Sus labores fueron técnicas y de asesoramiento. Presenta 
inicialmente cinco secciones o ponencias (Enseñanza Superior, Secundaria, Primaria 
y Técnica y Archivos, Bibliotecas y Bellas Artes). A finales de 1931 se ampliará con la 
Ponencia de Música, que será un organismo paralelo a la Junta Nacional de la Música 
y Teatros Líricos (fundada en Madrid en julio de 1931). Posteriormente, en los años de 
la Guerra Civil, Gerhard se incorporará al Consejo Central de la Música que, en la zona 
republicana, mantendrá propósitos semejantes.
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cana consideraba la cultura como una herramienta muy potente para 
la construcción nacional catalana y para su reconocimiento interna-
cional, por lo que apoyó la innovación y la vanguardia junto a la recu-
peración del patrimonio histórico catalán. Sin embargo, hay que aña-
dir que este era un planteamiento más ideológico que práctico, dado 
que la Consejería de Cultura tenía un presupuesto muy reducido. 

El Consejo perseguía, entre otras cosas: la creación de orquestas y 
teatros líricos estatales; la divulgación de la música sinfónica y lírica 
del repertorio clásico y contemporáneo; la creación de secciones de 
música en los archivos, museos y bibliotecas catalanes;34 la reforma 
de las enseñanzas profesionales y generales de música35 y la estruc-
turación de la radiodifusión en Cataluña para explotar su potencial 
cultural y educativo.

La Ponencia de Música se reunía en el Consejo de Cultura una 
vez a la semana, siempre con la presencia de Gassol y presidida por 
Casals. En lo que se refería a las orquestas y teatros, Casals pretendía 
la nacionalización de su orquesta (que atravesaba serias dificultades 
económicas). Dado que el presupuesto era escaso, el famoso director 
y violoncelista consideraba esta cuestión prioritaria frente al proyec-
to de creación de un teatro lírico de la Generalitat, asegurando que 
la ópera era un género más cercano a las clases altas que a las popu-
lares. En esta polémica, Gerhard se manifiesta contrario a este último 
argumento de Casals, defendiendo que la ópera debía ser también 
financiada por el Estado para hacerla accesible a todas las clases so-
ciales.36 

La Ponencia de Música también proyectó la creación del Conserva-
torio de la Generalitat (véase pág. 92). Se planificó una reforma com-
pleta de las enseñanzas musicales profesionales que manifestaba una 
profunda vocación internacional y aspiraba a ofrecer una formación 
de la máxima calidad a sus estudiantes. Todo ello pretendía situar a la 
capital catalana a la vanguardia musical. De este modo, la enseñanza 

34 En julio de 1934, Gerhard es nombrado conservador adjunto del Departamento de 
Música, ocupándose de la Sección de Música Moderna que se crea en aquel momento 
en la Biblioteca, mientras que Anglès sigue a cargo de la Sección de Música Antigua.
35 Gerhard también intervino en la creación de la Escuela Normal de la Generalitat 
(destinada a la formación de los futuros maestros) y en el diseño de sus enseñanzas 
musicales; además, fue profesor de la misma brevemente.
36 Véase SÁnChez de andréS, «Robert Gerhard y…» (en prensa).
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musical también servía como una herramienta política y publicitaria 
por su proyección pública e internacional. El borrador del Consejo de 
Música afirma:

La buena realización de este proyecto puede convertir a Barcelona 
en un centro de altos estudios musicales que ejerza una poderosa 
atracción sobre las juventudes de todos los países (especialmente 
iberoamericanos) […] y crear corrientes de relación y de intercam-
bios internacionales que son absolutamente indispensables para la 
música y los artistas músicos.37

37 Reglament del Conservatori de Música de Catalunya, mecanoscrito con anotacio-
nes manuscritas de Gerhard, Institut d’Estudis Vallencs. Tratamos todos los aspectos 
asociados al diseño de este Conservatorio en SÁnChez de andréS, «Robert Gerhard y...» 
(en prensa).

Conferència amb il·lustracions musicals de Robert Gerhard, amb la participació de Conxita 
Badia i la presència del conseller de Cultura Ventura Gassol, 14 de juny de 1934. AFB
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La posibilidad de contratar músicos extranjeros, tanto para el curso 
escolar como para los cursos de perfeccionamiento, abría la posibili-
dad de traer a Barcelona a grandes figuras de las vanguardias interna-
cionales. Probablemente Gerhard pensaba en Schönberg como uno 
de los profesores que podría contratar la Generalitat.

Por otra parte, la Ponencia de Música también organizó la gestión 
estatal de la radiodifusión musical catalana. La mayoría de las radios 
europeas habían comenzado sus emisiones a principios de los años 
veinte y su impacto en la población era muy relevante. Gerhard fue 
muy activo en el Comité de Radio y en el diseño de su programación. 
El proyecto, que se encuentra entre los documentos del compositor, 
parece inspirado lejanamente en el modelo de la BBC. Además de con-
ciertos al mediodía y por la noche, se proponen varios tipos de progra-
mas que aspiran a equilibrar la música de vanguardia y la música tradi-
cional catalana.38 El borrador de la programación musical del Comité 
de Radio incluye aspectos como la difusión de música de composito-
res catalanes y la programación de música contemporánea, así como 
el intercambio de obras con compositores extranjeros siguiendo el 
convenio que había negociado con la SIMC:

1. Antologías de música de cámara clásica (series monográficas); 2. 
Audiciones-Conferencias; 3. Plan de educación y cultura musical ge-
neral; 4. Lección de música (Iniciación técnica); 5. Los compositores 
catalanes; 6. Intercambio de obras y artistas con los centros y emiso-
ras de España y el extranjero; 7. La música contemporánea; 8. La mú-
sica antigua; 9. Calendario conmemorativo; 10. Crítica musical; 11. 
Propagación de la canción popular catalana; 12. Novedades de dis-
cos comentadas; 13. Controversias; 14. Reportajes musicales; etc.39 

38 Se especifica en el documento que los conciertos, de hora y media de duración, 
nunca serían interrumpidos por publicidad y que, tanto si eran de música seria como 
de música ligera, «siempre tendrían el carácter de manifestación representativa por la 
calidad artística». Los programas debían contar con la participación de orquesta sinfó-
nica, orquesta de cámara, coros acompañados de orquesta, coros a capella, solistas vo-
cales e instrumentales para la música de cámara, ópera, opereta, radio teatro musical 
y sardanas, ballets y música folclórica. Borrador de proyecto para la Radiodifusión 
en Cataluña, s. f., probablemente 1933, BC, Fondo Gerhard.
39 Borrador de proyecto para la Radiodifusión en Cataluña, s. f., probablemente 
1933, BC, Fondo Gerhard. Las actividades de Robert Gerhard en Discòfils Associació 
Pro-Música aparecen muy vinculadas a este tipo de programación. Véase SÁnChez de 
andréS, Pasión, Desarraigo y Literatura..., 2013, págs. 128-133.
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Además, en este documento se proponía contar con un departamento 
editorial que publicase una revista mensual o quincenal de radiodifu-
sión, con folletos especializados dedicados a las emisiones musicales 
de carácter educativo y de divulgación, que incluyese notas, comen-
tarios e imágenes atractivas para estimular al público a escuchar las 
emisiones musicales anunciadas. 

La actividad política de Gerhard se extendió hasta el año 1939, como 
miembro del Consejo Central de Música, que tuvo control sobre la vida 
musical española de la zona republicana durante la Guerra Civil. 

La labor de Gerhard durante estos años de la República en favor de 
la innovación musical, como compositor y gestor cultural, fue extensa 
y muy interesante, aunque no se limita ni mucho menos a las activi-
dades citadas.40 

Estudiar la vida y obra de un personaje tan rico, polifacético e inte-
resante como este compositor ha sido para mí, parafraseando al pro-
pio Gerhard, «una verdadera aventura del espíritu»41. Con mis investi-
gaciones espero haber cubierto una mínima parte de la deuda que aún 
tenemos con este compositor.

40 Para más información véase SÁnChez de andréS, «Robert Gerhard y...» (en prensa).
41 Robert GerhArd, cuaderno de notas, años sesenta, Cambridge University Library.



92  INNOVACIÓ MUSICAL REPUBLICANA. BARCELONA, 1931-1934

Reglament del Conservatori de Catalunya,  
amb anotacions manuscrites de Robert Gerhard
Fons Gerhard, IEV 
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La difusió musical a través de la tecnologia  
(1931-1934) i els seus precedents

Sara Guasteví Olives
Museu de la Música de Barcelona 

Fer música és una activitat social evanescent. Tot allò que ens permet 
arribar-hi és un conjunt d’elements que, situats en un context i en un 
moment puntual, donen com a resultat la música –o el fet musical–, ja 
sigui a casa, al carrer, en un escenari, sols o en conjunt. Però un cop 
se separen aquests elements, no en queda res, llevat de la memòria de 
l’experiència. Per tant, com recollim la música per interpretar-la i re-
interpretar-la? O per estudiar-la i per mostrar-la? L’aproximació més fi-
dedigna al fet musical seria un audiovisual o un enregistrament sonor. 
Són testimonis que mai podran substituir el fet musical. Ara bé, això 
significa establir com a vàlida, modèlica o definitiva una versió que 
té un context i uns protagonistes molt concrets en l’espai i el temps. 
Aquesta versió es podrà repetir tantes vegades com es vulgui, sempre 
de la mateixa i exacta manera, fent desaparèixer uns hàbits musicals, 
però creant, alhora, una memòria. Ens enfrontem, d’entrada, a la difi-
cultat de preservar les traces de la música.

La ràdio, que irromp a Catalunya l’any 1924 i que a la dècada del 
1930 s’estén i es popularitza, és la innovació més important en els àm-
bits musical i oral. Però per explicar les innovacions tecnològiques i 
musicals que afecten el període entre 1931 i 1936 cal fer uns quants 
passos enrere per analitzar les possibilitats sonores que s’havien anat 
confegint des del final del segle xix i tot el que implicarien en els 
camps econòmic, social i cultural.

Més enllà de les característiques dels diferents suports, el que ens 
permet la reflexió és la persistència a enregistrar una música per po-
der escoltar-la per repetició. Al llarg de la història hi ha hagut mètodes 
força enginyosos que han intentat, amb més o menys sort, capturar 
una cosa intangible com la música i poder reproduir-ne el so. Ningú 
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no es va plantejar què significava precisament crear (o «establir») una 
versió, enregistrar una peça per primera vegada, o la revolució social, 
tecnològica i industrial que això podia suposar. El maremàgnum de 
formats, suports i materials que serveixen habitualment a aquest pro-
pòsit (baquelita, cera, resina, paper, cartró i metall) conviuen avui dia 
en els fons sonors patrimonials.

L’inici dels enregistraments musicals va ser afavorit sobretot pels 
instruments de reproducció mecànica, que van donar com a resultat 
la música digital. Digital en el sentit més estricte del terme: les pues o 
els forats dels cilindres de pues i dels rotlles de pianola significaven, 
justament, la música programada pura (l’equivalent a zeros i uns en in-
formàtica). Així, podem parlar dels cilindres i dels rotlles com els avis 
de l’avui conegut mp3. Parlem d’invencions que ja funcionaven al segle 
xvii i fins i tot molt abans (com l’orgue hidràulic de Kircher, per exem-
ple) fins a la dècada de 1930, com a mínim.1 Es van millorar els instru-
ments i els sistemes, fins al punt que els rotlles de pianola permetien 
reproduir enregistraments d’artista prescindint, justament, de l’artista.

Gairebé totes les idees i els ginys que s’han desenvolupat per fixar 
el so en un suport els trobem representats al Museu de la Música de 
Barcelona i en altres institucions que salvaguarden fons patrimonials 
com la Biblioteca de Catalunya. En el terreny mecànic/digital, el Mu-
seu conserva prop de 4.000 rotlles de pianola, més cintes de Manopan 
(instrument que funciona amb targetes contínues de cartró perforat) 
i d’Organina Thibouville (orgue que funciona amb cilindres de pues), 
entre altres. Pel que fa als enregistraments analògics, conserva més 
de 1.600 cilindres de cera o baquelita i més de 6.000 discos de 78, 45 
i 33 revolucions per minut, i el fons Daniélou, de més de 300 bobines 
magnètiques analògiques de música fonamentalment d’Àsia, entre les 
quals les primeres gravacions de Ravi Shankar abans de ser reconegut 
internacionalment.

Pel que fa al contingut, ens podem fer una perfecta idea de com 
era la indústria musical i què sonava en cada època, des de la fi del 
segle xix fins a mitjan segle xx, i amb quina tecnologia, des de música 
clàssica, òpera i sarsuela fins a música popular i folklòrica, música lleu-
gera o el gran treball de camp de música índia portat a terme per Da-

1 Jordi roquer, Els sons del paper perforat: aproximacions multidisciplinàries al 
fenomen de la pianola [tesi doctoral], Cerdanyola del Vallès, Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2017, pàg. 23. 
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niélou. Podem destacar el primer enregistrament històric de l’himne 
Los segadors, rotlles de pianola d’artista interpretats per Enric Grana-
dos, Frank Marshall, Claude Debussy o Teresa Carreño, entre d’altres, 
o els enregistraments històrics de Joan Manén.

Els rotlles de pianola van ser enormement populars. El pas de me-
tall a paper ho facilitava tot: la fabricació, el transport i l’ús diari. El 
1895, Edwin Scott va presentar la màquina que coneixem com a pia-
nola, un piano amb un sistema pneumàtic incorporat amb lectura de 
lleves que permetia descodificar els rotlles de paper i convertir la pro-
gramació de forats en sons. Amb l’evolució constant de patents es van 
perfeccionar les lectures incorporant-hi, per exemple, la reproducció 
automàtica amb pedals o, també, la distinció entre melodia (aguts) i 
acompanyament (baixos). Això significava tenir la possibilitat d’escol-
tar música a casa en qualsevol moment sense haver d’assistir a un con-
cert i, fins i tot, poder «interpretar-la» amb les palanques de tempo i 
dinàmica sense necessitat de tenir estudis musicals. Segurament molts 
van pensar que això acabaria amb la música en directe, com sempre 
que hi ha innovacions, però som al segle xxi i encara hi ha concerts.

Rotlle de pianola. Foto: Sara Guasteví. MDMB
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A Barcelona, entre els anys 1930 i 1936 moren les darreres fàbri-
ques de rotlles, quan a Europa ja havien desaparegut totes. Es tracta 
de les fàbriques Victoria, Princesa —dels germans Moya— i Poch.2 La 
pianola era un moble voluminós i, pel fet d’incloure el mecanisme, 
més feixuc de l’habitual. En el moment de la decadència, molta gent es 
va desfer, justament, dels mecanismes que permetien la reproducció 
dels rotlles i va deixar a les cases només el piano per donar entrada, 
segurament, al gramòfon i els discos, molt més econòmics i pràctics.

La reproducció mecànica va conviure sempre amb la reproducció 
analògica –fins a la desaparició de les darreres fàbriques– i amb un al-
tre giny important: el gramòfon. El seu precedent totalment rellevant 
era de l’any 1877, quan es va inventar el fonògraf,3 però la fragilitat 
dels cilindres era molt gran perquè estaven fets primer de cera i, des-
prés, de baquelita, amb un límit de 25 o 100 reproduccions com a mà-
xim segons el material, raó per la qual van ser ràpidament substituïts 
pels discos de 78 rpm, inventats el 1898.

Si ens centrem en la franja concreta de la música publicada entre 
1931 i 1934, mentre que a Europa i arreu del món hi havia compositors 
com Ravel, Schönberg, Stravinsky o Kurt Weill, a Barcelona, en els 
pocs enregistraments que conservem al Museu, trobem els cantants 
Emili Vendrell, Inocencio Navarro o Concordi Gelabert, director de 
la Compañía del Gramófono i també de les agrupacions i orquestres 
de molts dels enregistraments d’aquesta casa discogràfica. El gruix de 
publicacions corresponia a cançons, sardanes, òpera, sarsuela i músi-
ca ballable. I de la ballable va sorgir el jazz, primer amb Clifton Wors-
ley –pseudònim de Pere Astort (1873-1925)– com a introductor i des-
prés amb el mestre Demon –pseudònim de Llorenç Torres Nin (1890-
1964)–, que van fer sonar durant tota la dècada una música nova que 
arribava dels Estats Units.

Hi havia tant d’interès pels discos que val la pena descriure una 
anècdota amb esment de Concordi Gelabert, que trobem a la corres-
pondència entre Manel Capdevila i Eduard Toldrà.4 Capdevila s’adreça 

2 roquer, Els sons del...., pàg. 193.
3 Roland gelatt, The fabulous phonograph, 1877-1977, Londres, Cassell, 1977.
4 Eduard toldrà i Manuel CaPdevila, Els estius a Cantallops: correspondència entre 
Eduard Toldrà i Manuel Capdevila (1921-1961), Girona, Brau Edicions, 2018, pàg. 
154-155. 
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a Toldrà perquè vol adquirir un gramòfon, sap que a la casa Guillermi-
no Puig els venen a 500 pessetes: 

Barcelona, 10 de gener de 1930

Escolteu Eduard:

Us haig de dir manta cosa.

[...] Parlem del meu projecte d’adquisició de gramola. Mentre el 
Nicol em gestiona l’afer dels discs, podem vós i jo parlar de l’aparell. 
Per adquirir-lo econòmicament hi ha, em sembla, dos sistemes:

A) -El que vós em vàreu proposar, de presentar-me oportunament a 
en [Concordi] Gelabert com a crític, per tal que em fes un preu es-
pecial. 

B) -Fer veure a en Gelabert que l’aparell el compreu vós (si us en 
doneu vergonya, podeu al·legar que es tracta d’un present a un ín-
tim que es casa, que us ha fet padrí i que sabeu que està il·lusionat 
per una gramola; en tot cas, no digueu que el vostre amic ja és pare).

El cant dels aucells, disc de 78 rpm publicat per Gramófono a Barcelona cap a 1930.  
Foto: Pep Parer. MDMB
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¿Quin dels dos sistemes us sembla que em resultaria més benefici-
ós? Vós que sabeu quina mena d’home és en Gelabert i els graus de 
la vostra amistat, teniu la resposta més fàcil que jo. 

En el cas d’adoptar el segon procediment, també sabreu si us cal 
anar-lo a veure o si n’hi ha prou amb fer-li quatre ratlles.

Si penséssiu adoptar el segon sistema, en la seva modalitat escrita, ja 
podríeu adreçar-vos al [Concordi] Gelabert i inquirir quin preu us 
faria pels aparells que la casa «Guillermo Puig» ven a 500 pessetes. 
Si us agrada més el procediment A (no sé perquè em sembla que ha 
de donar més bon resultat el B) esperem que el Nicol tingui llesta la 
seva gestió, a fi que no em presenteu com a crític abans d’hora. 

Si res de tot això us fa el pes, no en parléssim pas més.

Perdoneu que us faci rumiar i caminar i parlar, o escriure, gastant 
matèria gris, saliva, sola de sabata, tinta, paper, temps i oratòria i lite-
ratura.

Sigueu parc, si voleu, en despeses, ja que jo sóc tan prolix en deman-
des. 

Tots bons, per ara.

Adeu-siau,

Manel

Segons Jones i Baró,5 Catalunya fou pionera en l’edició fonogràfica, 
primer gramofònica i més tard amb la ràdio. Sembla que l’òptic barce-
loní Dalmau fou l’introductor, l’any 1878, del gramòfon presentant-lo 
a l’Ateneu Barcelonès (llavors Ateneu de Catalunya). El 1930 hi ha un 
augment considerable de la música lleugera gràcies a la posada en fun-
cionament de la jukebox, és a dir, la màquina tocadiscos, a més a més 
del creixement comercial de la ràdio. Durant els anys trenta, la Gene-
ralitat de Catalunya va crear el Club de Discòfils, a través del qual es 
feien audicions públiques, i alguns enregistraments de l’Orfeó Català 
van fer la volta al món.

Va ser també als anys 1930 quan les diverses discogràfiques inter-
nacionals, que a la dècada de 1910 havien establert seus a Catalunya 
i Barcelona, van passar per fusions i absorcions de tota mena, com la 
Compañía del Gramófono o Columbia. Van ser totes aquestes les que 
van enregistrar tot el repertori català.

5 Daniel E. joneS, Jaume baró, La indústria musical a Catalunya: evolució dins del 
mercat mundial. Barcelona, Llibres de l’Índex, 1995, pàg. 32.
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La supervivència del disc, però, s’enfrontava a una nova tecnologia 
que canviava tots els paradigmes de l’audició: la ràdio. Amb els rotlles 
i els discos no només es necessitava un aparell, sinó els enregistra-
ments amb músiques diverses per fer-los sonar, cosa que implicava 
una despesa econòmica important que no tothom es podia permetre. 
Qui comprava aquesta classe d’enregistraments? Ho podien fer tant 
les famílies benestants com, també, les emissores de ràdio, que en 
els seus programes alternaven concerts en directe amb l’audició de 
discos que havien comprat o que els feien arribar les companyies dis-
cogràfiques com a obsequi per a la difusió. La ràdio, com a aparell de 
consum, era del tot democratitzadora en el sentit que només calia una 
inversió inicial en l’aparell per tenir música i paraula a l’abast de ma-
nera indefinida i, també, gratuïta. Ara bé, l’usuari passava de triar què 
escoltaria a escoltar allò que era triat per les emissores.

Si ens fixem en els preus d’uns aparells i altres l’any 1931 veiem, 
per exemple, que és un aspecte més que hem de tenir en compte per 
analitzar l’impacte econòmic, social i cultural de la difusió musical: 
una pianola en aquella època podia costar entre 1.600 i 3.500 pesse-
tes, mentre que un tocadiscos senzill i portàtil podia costar només 
200 pessetes, com per exemple el Viva-Tonal.6 La diferència de preu 
depenia de si es tractava d’una pianola amb rotlles metronòmics, o 
d’un piano reproductor amb rotlles d’artista. Ara bé, tant en el cas de 
la ràdio com en el del gramòfon, aquest preu podia arribar a augmen-
tar considerablement, fins a 6.000 pessetes, en el cas dels aparells més 
sofisticats i que van incloure mobles d’estils molt refinats. Tenim preus 
extrets del catàleg d’aparells de ràdio de la marca General Motors de 
l’any 1931 amb un rang de 1.000 a 6.500 pessetes.7 En el cas d’una altra 
marca d’aparells de ràdio, Clarion, el preu era de 975 pessetes.8 Philips 
oferia, l’any 1932, una ràdio model Pentodino per 495 pessetes.9 L’any 
1933, la casa Aeolian venia aparells per 395 pessetes.10

6 regal, Discos eléctricos Regal: impresión “Viva tonal”, Suplemento Catalunya 
1930, Barcelona, Regal, 1930.
7 general MotorS, General Motors Radio: lista de precios, octubre 1931, Radio-Lot, 
Barcelona, 1931.
8 «Radio Clarion», ABC Sevilla, 18 d’octubre de 1931, pàg. 2.
9 «Mes de mayo, mes de radio… Pentodino», ABC Madrid, 3 de maig de 1932, pàg. 36.
10«Aeolian», ABC Madrid, 16 d’abril de 1933, pàg. 70.
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La ràdio, a més a més, constituïa una difusió massiva: ja no es trac-
tava de l’escolta individual o en grups petits, sinó que l’abast era col-
lectiu. Es passava de la producció massiva a la difusió massiva. A més 
a més, deixava de ser una escolta exclusivament musical per passar a 
ser oral. Ràdio Barcelona ja funcionava des de 1924 i el 1930 va comen-
çar Ràdio Associació de Catalunya i l’una i l’altra significaven parlar en 
català, crear ideologies, incloure publicitat, etc.11 La ràdio suposava 

11 Francesc CanoSa, El somni d’una societat i d’un periodisme. La televisió en paper 
(1931-1936), Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2006, pàg. 108.

Anunci de Clarion Radio dels anys 1930 amb el preu d’un receptor de ràdio. BC
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un nou mitjà de masses que, de fet, ja havien iniciat anteriorment en 
el món musical els enregistraments sonors de les fàbriques. D’aquesta 
època es conserva en disc, a la Biblioteca de Catalunya, el discurs de 
Francesc Macià proclamant la República Catalana, que va ser emès 
per ràdio o, com a curiositat, al fons sonor del Museu de la Música, el 
discurs de Miss España de 1932, a càrrec de Teresa Daniel.

I a la ràdio es va sumar, l’any 1935, la presentació per part d’All-
gemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) de la primera gravadora de 
cinta magnètica,12 que va aportar millores significatives en el so dels 
enregistraments i la durada, que arribava fins a 22 minuts consecutius 
de música! A més a més, els aparells eren més petits i portàtils.

Val la pena transcriure tres notes del llibre de Jones i Baró,13 que 
defineixen molt bé el panorama musical de 1930:

El programa inaugural de Ràdio Barcelona fou l’obra Granada, d’Al-
béniz, interpretada en directe des de l’hotel Colón pel Trio Torner 
(piano i violí) [sic]. L’any 1930, els grans estudis del carrer de Casp 
tenien una sala amb capacitat per a cent músics; el 1931, l’emissora 
tenia cobla i orquestra pròpia i un sextet, i l’oient podia trucar per 
sol·licitar interpretacions. 

L’any 1930, segons una enquesta realitzada a tres mil sis-cents qua-
ranta-dos oients de Ràdio Barcelona, les seves preferències musicals 
eren les següents: música clàssica, 13,6%; sarsueles, 9,3%; música 
lleugera, 8,6%; sardanes, 7,7%; balls espanyols, 5,9%; cors populars, 
4,7%; danses de concert, 4,1%; música sacra, 3,6%; balls llatinoameri-
cans, 3,6%; balls nord-americans, 3,6%, i balls europeus, 2,9%.

L’any 1935 ja existien a Espanya quaranta nou emissores de ràdio, 
vint de les quals es trobaven als Països Catalans, i les més importants 
eren Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya.

Conservem una petita part de la producció musical enregistrada de 
determinades èpoques que, combinada amb els catàlegs de les dis-
cogràfiques d’aquell moment o els anuncis als diaris, ens permeten 
conèixer, només en part, els artefactes sonors, els gustos musicals de 
la gent, les modes o l’economia.

12 Eric D. daniel, C. Denis Mee i Mark H. ClarCk, Magnetic recording: the first 100 
years. John New Jersey, Wiley & Sons, 1998, pàgina 62.
13 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 55-77.





  107

Enregistrament de so i companyies 
discogràfiques al voltant de 1930

Enric Giné Guix
Escola Superior de Música de Catalunya

Soundrecording is really a modest form of timetravel
(Will Prentice, Head of Technical Services, Audio and Vision,  

British Library)

Introducció

Quan ens cau a les mans un disc de goma laca –un dels popularment 
coneguts com a «discs de pedra», produïts aproximadament entre 
1895 i 1955–, tant podríem considerar-lo el vestigi desestimable d’una 
època passada com, si ens permetem anar més enllà, una porta d’en-
trada que ens convida, a manera de viatge en el temps, a retrobar-nos 
amb un so –una manera de fer, interpretar i enregistrar la música– 
avui superat i tanmateix original.

Visió esquemàtica del procés d’enregistrament sonor. Font: elaboració pròpia.

font 
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acústica 
de sala

funció de 
transferència

mescla i 
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mescla

pre-1925 / post-1925

 1 so acústic previ a la cadena original de transducció
 2 so posterior a la cadena original de transducció, abans del medi d’enregistrament
 3 còpia posterior als processos de producció i distribució

replicadors

tall i 
premsatge

deteriorament  
i restauració
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En una visió esquemàtica del recorregut històric necessari per 
obtenir un enregistrament sonor, el primer lloc correspon indefec-
tiblement a la font sonora. Una formació musical que, al principi del 
segle xx, sovint –però no sempre– resultava de dimensions reduïdes 
i amb condicionants tècnics que n’afectaven fortament la composi-
ció (amb la introducció de violins de botzina Stroh, rearranjaments 
que substituïen la corda per instruments de vent fusta i metall, etc.), 
i alhora condicionants acústics, ja que els espais eren inicialment re-
duïts, secs i van incorporar reverberació només amb l’arribada dels 
enregistraments elèctrics; també estètics, amb l’ús i abús del vibra-
to per emmascarar la inestabilitat en la velocitat de gir dels primers 
reproductors,1 i fins i tot convencionals o socials amb la presència, per 
exemple, de veus blanques en comptes de femenines.

Al conjunt format per la font sonora, amb l’acústica i la instrumen-
tació adaptades a les exigències i limitacions de captació del sistema 
d’enregistrament, cal afegir-hi el concepte de funció de transferèn-
cia. El so acústic es transmet al medi d’enregistrament (inicialment 
cera, posteriorment acetat) a través de sistemes que inevitablement 
el distorsionen: campanes o botzines ressonants, membranes, cisells 
que dibuixen traces quasi invisibles sobre el material dúctil d’un disc 
que gira a velocitat pretesament determinada i regular. Els discs se-
ran inicialment de durada no superior a 3-5 minuts per cara, amb les 
consegüents limitacions pel que fa al temps, tempo i ventall de peces 
enregistrables, la necessària fragmentació en diverses cares, la impos-
sibilitat de donar pas a la improvisació en el jazz, etc.

També els processos de replicació en massa establiran diferències 
de qualitat entre els discs màster (a partir dels anys 1945-50 ja sobre 
cinta magnètica) i les còpies estampades sobre cilindres de cera, disc 
de pedra, vinil, o més endavant sobre casset, sovint els únics vestigis 
preservats.

Cap als anys 1924-1925, època de l’adveniment de la ràdio, els mi-
cròfons, equalitzadors i amplificadors substitueixen les campanes res-
sonants, però la qualitat de la transferència segueix sent pobra fins a 
l’arribada de l’estereofonia i el nou format del disc de vinil, a partir de 
mitjan anys cinquanta. 

1 Mark katz, Capturing Sound. Aesthetics out of Exigency: Violin Vibrato and the 
Phonograph, Berkeley, University of California Press, 2010, pàg. 95-108.
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L’enregistrament com a objecte físic esdevé un continent inextri-
cablement lligat al contingut perquè el deteriorament del primer, és a 
dir, la mala conservació (ratllades, fongs, exsudacions, desmagnetitza-
cions, etc.), afecten el segon, de manera que cal recórrer a tècniques 
específiques de catalogació, preservació, neteja, reproducció i digita-
lització per recuperar el contingut amb la més alta fidelitat possible. 

El modest viatge en el temps ens ha de permetre recuperar aquesta 
font sonora, documentant, respectant i de vegades esquivant els con-
dicionants que el pas del temps i les limitacions acústiques i tecnològi-
ques han anat afegint al so original, distorsionat sota capes d’història. 
Un viatge que ens obligarà a fer-nos diverses preguntes com ara: qui-
nes eren les principals limitacions en les tècniques d’enregistrament 
sonor de l’època? I quins els principals avenços? Quina informació 
tècnica i històrica (metadades) podem deduir a partir dels números 
de matriu i de catàleg de cada disc? Quins criteris tècnics ens han de 
guiar a l’hora de reproduir, digitalitzar i, eventualment, restaurar el 
conjunt de discs preservats?

Context històric i tecnològic dels enregistraments els 
anys 1920-1930

Tant en l’àmbit europeu com en el nacional, el boom experimentat 
durant les dues primeres dècades del segle xx va derivar, al principi 
dels anys 1920, en una saturació del mercat per sobreproducció, tant 
de gramòfons com de discs, excés d’estoc i, en definitiva, de compa-
nyies discogràfiques. Diversos factors, a banda de la sobresaturació 
del mercat, expliquen aquest declivi de la indústria entre els anys 
1921-1925.

D’una banda trobem la irrupció de la ràdio, inicialment vista com 
una amenaça tant per al fonògraf com per a les representacions en 
viu.2 De l’altra, sobretot pel que fa a les grans companyies internacio-

2 Un comunicat de Ràdio Barcelona del 19 de setembre de 1925 en ocasió de la recent 
instal·lació de microfonia al Gran Teatre del Liceu afirmava que «entossudits en el 
malentès que la ràdio perjudica enormement el teatre (afirmació falsa com hem de-
mostrat moltes vegades), no ens deixen instal·lar micròfons als escenaris, perdent tots 
en aquesta lluita; els radiooients, per veure’s privats d’aquestes retransmissions i els 
empresaris no percebent uns milers de pessetes que oferim a canvi», citat per Daniel 



110  INNOVACIÓ MUSICAL REPUBLICANA. BARCELONA, 1931-1934

nals, la reticència inicial a l’enregistrament de música no clàssica, com 
ara el jazz i el blues en especial, la música afroamericana, etc.3 

En tercer lloc, a la malfiança envers la difusió radiofònica i a la 
resistència inicial de les grans companyies, especialment l’americana 
Victor Talking Machine Co., a incorporar en un sol aparell els repro-
ductors fonogràfic i radiofònic, cal sumar-hi la reticència a incorpo-
rar micròfons i amplificadors al procés d’enregistrament. En efecte, el 
mètode d’enregistrament elèctric, massa similar a la tecnologia radio-
fònica, va despertar inicialment molt poques simpaties en la més im-
portant major americana, la Victor Talking Machine Co., a diferència 
de la reacció molt més favorable de la branca britànica de Columbia, 
Columbia Graphophone Co. Ltd.4

Superades en tot cas les reticències inicials, ja al final dels anys 
1920 i principi dels 1930, a cavall d’un canvi de règim a Espanya, de 
la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) a la Segona República Es-
panyola, amb l’obertura internacional propiciada per l’Exposició Uni-
versal de 1929, la indústria fonogràfica local va experimentar un nou 
període de creixement.

Trobem un dels exemples més evidents de la creixent popularitat 
dels enregistraments discogràfics, tant entre les classes populars com 
entre la burgesia de l’època, en la publicació d’obres de divulgació 
pioneres en la matèria com El Gramófono Moderno, de José Arias 
Gómez.5

Els segells discogràfics de la Compañía del Gramófono, Regal, Odeon,  
Parlophon o Polydor, tots ells (a excepció de Regal) companyies es-
trangeres amb seu central a Barcelona, van competir per enregistrar 
formacions locals. Entre tots, la Compañía del Gramófono va destacar 
especialment per la producció de la Missa Solemnis de Ludwig van 
Beethoven, obra que, commemorant el centenari del compositor, va 
recollir en un àlbum amb 12 discs de pedra disponible a les botigues 

E. joneS i Jaume baró, La indústria musical a Catalunya: evolució dins del mercat 
mundial, Barcelona, Llibres de l’Índex, 1995, pàg. 56-57. 
3 David L. Morton, Sound Recording. The lifestory of a technology, Johns Hopkins 
Univertsity Press, 2004, pàg. 60-64. 
4 Peter tSChMuCk, Creativity and Innovation in the Music Industry, Viena, Sprin-
ger, 2006; Susan SChMidt, Chasing Sound, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
2013. 
5 José ariaS góMez, El Gramófono Moderno, Barcelona, Espasa Calpe, 1931.
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de Barcelona el juliol de 1927. Aquest enregistrament, una fita d’alta 
complexitat tècnica per a l’època, va ser de fet el primer enregistra-
ment íntegre de la Missa Solemnis a tot el món i l’únic de l’obra que 
tant la Compañía del Gramófono com les discogràfiques mare, The 
Gramophone Co. (Londres) i Victor Talking Machine Co. (Nova York), 
van dur a terme fins després de la Segona Guerra Mundial.6

En el cas específic de l’Orfeó Català, aquesta fita va tenir continuï tat 
amb l’enregistrament d’altres obres simfònicocorals del repertori clàs-
sic amb projecció i distribució internacional fins ben bé l’any 1931,7 
com ara fragments de la Passió segons Sant Mateu BWV244 (1929) 

6 Segons correspondència via correu electrònic amb l’historiador discogràfic John B. 
Milmo, maig-juny 2020.
7 Cal recordar la importància dels fluxos migratoris cap a Amèrica i el paper de les 
comunitats catalanes en l’activitat musical de l’època, com ho demostra per exemple 
l’existència de l’Orfeó Català de Buenos Aires dirigit aleshores per Pere Bosch, que va 
enregistrar per a RCA-Victor a l’Argentina, entre d’altres, el Cant de la Senyera (disc 
amb número de catàleg P-1144-A).

Context històric Context tecnològic

Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930)

Primera emissió de Ràdio Barcelona, EAJ-1 (11/1924).

Implantació del sistema elèctric de la Western Electric 
System sota llicència (1925).

Equips tècnics d’emissió de Ràdio Barcelona al Liceu 
(9/1925), al Palau de la Música (1/1926) i al camp del 
Barça (1928).

Enregistraments elèctrics de la Missa Solemnis (Orfeó 
Català, Disco Gramófono i Odeón, 1927/28) amb el 
sistema Western Electric.

Segona República - bienni 
reformista (1931-33)

Disc instantani d’alumini (1931).

Patent binaural (estèreo) d’Alan D. Blumlein (1931).

Victor Long-Playing Transcription Records a 33 rpm  
(1931-33).

Primers enregistraments estereofònics (L. Stokowski, 
Filadèlfia, 1932).

Segona República - bienni 
conservador (1933-1936)

Disc instantani o de transcripció d’acetat/laca (1934).

Guerra Civil (1936-1939) Exemples sonors de discs instantanis.

Quadre comparatiu entre el context polític i les principals fites coetànies en la tecnologia 
d’enregistrament sonor. Font: elaboració pròpia. 
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i de les Cantates BWV4 i BWV140 de Johann Sebastian Bach 1931).8 
De fet, l’any 1927 destaca per diversos motius. Des del punt de vista 
tecnològic, marca la consolidació al nostre país dels enregistraments 
elèctrics (sistema Western Electric) que permeten estandarditzar el 
procés de captació sonora, allunyar físicament l’emissor del receptor 
(els músics del dispositiu captador, a partir d’ara el micròfon) i conse-
güentment enregistrar concerts en directe i de llarga durada. També 
és l’any en el qual l’Orfeó Català signa contractes d’exclusivitat amb 
les discogràfiques Compañía del Gramófono i Odeon (un contracte 
idèntic, per bé que per separat) amb la intenció d’enregistrar, entre 
d’altres, grans peces simfònicocorals del repertori clàssic amb difusió 
internacional. I el 1930, esperonada pels requeriments d’enregistra-

8 ariaS góMez, El Gramófono Moderno, pàg. 14, fa també esment de l’enregistrament 
d’obres de Palestrina (Missa Pape Marcelli), Tomás Luis de Victoria (O Magnum Mis-
terium) i altres mestres del segle xvi.

Retrat de reclam de la Missa Solemnis de Beethoven per a l’Orfeó Català, en un 
aparador disposat pel representant a Barcelona de Gramófono SAE, Guillermo 
Puig, al carrer Pelai, núm. 14, juliol 1927. CEDOC
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ment i fabricació del disc elèctric, la mateixa Compañía del Gramófo-
no s’expandeix i trasllada la seva seu del carrer de Balmes, núm. 56-58 
al carrer d’Urgell, núm. 234 de Barcelona.9

Principals companyies discogràfiques a la Barcelona 
de l’època

També convé contextualitzar l’activitat empresarial discogràfica de 
l’època, especialment pel que fa a les principals companyies que van 
operar amb seu central a Catalunya entre 1900 i 1936: Compañía del 
Gramófono, Regal, Odeon, Parlophon, Pathé o Polydor.

Per bé que ja es té notícia dels primers enregistraments sobre cilin-
dre de cera a Catalunya des de 1878, just un any després de la invenció 
d’aquesta tècnica,10 els primers enregistraments sobre disc de pedra al 
nostre país no van arribar fins al setembre de l’any 1900, obra del tèc-
nic nord-americà William Sinkler Darby (1878-1950). La Gramophone 
& Typerwriter Ltd. (que a partir de 1907 es va anomenar The Gra-
mophone Co. Ltd.) va ser fundada l’any 1897 a Londres per Fred Gais-
berg i va esdevenir la sucursal europea de la United States Berliner 
Gramophone Company, establerta l’any 1894 per l’inventor del gra-
mòfon, Emile Berliner (1851-1929). Juntament amb Gaisberg, Sinkler 
Darby va iniciar a partir de 1899 una sèrie d’«expedicions d’enregistra-
ment» per diversos països europeus, els anomenats primer tour conti-
nental (1899) i segon tour continental (1900). Va ser en aquest segon 
tour quan Sinkler Darby, en solitari, va enregistrar entre el 27 de se-
tembre i el 30 d’octubre de 1900 una sèrie de matrius que, segons da-
des d’Antonio Massísimo, comprenien «tot tipus de gèneres –sardanes, 
masurques, sarsueles, xotis, cançons catalanes, flamenc–, 71 de les 
quals foren rebutjades per defectuoses, premsant-se 104 discs [...]».11 
Les matrius s’enviaven a la fàbrica que la companyia tenia a Hannover, 

9 Segons l’enginyer de so Cyril Francis (citat per Susan Schmidt, Chasing Sound: 
Technology, Culture, and the Art of Studio Recording from Edison to the LP, Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 2013) els antics estudis acústics no permetien 
la reconversió en elèctrics, de forma que ben sovint calia buscar una nova ubicació.
10 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 32-33. 
11 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 32-36.
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Alemanya, i la tirada d’exemplars (uns 500, inicialment) retornava al 
país d’origen per ser posada a la venda.12

Aquestes primeres «excursions» permeten situar-nos en el que, si 
més no durant les primeres dècades de la indústria discogràfica a casa 
nostra, serà una constant: la preponderància d’empreses estrangeres 
amb seus a Londres, Berlín o Nova York i filial central espanyola a Bar-
celona, empreses que van imposar la seva visió empresarial, artística i 
tecnològica de la indústria de l’enregistrament sonor.

Compañía del Gramófono

L’any 1903, la Gramophone & Typerwriter Ltd. estableix al carrer de 
Balmes, núm. 56 de Barcelona una sucursal de la parisenca Compa-
gnie Française du Gramophone, amb fàbrica pròpia a la Ciutat Comtal 
a partir de 1912 al carrer de Balmes, núm. 58, que li permetia estal-
viar-se el viatge d’anada i tornada de matrius i còpies a Hannover o a 
Hayes (Londres).13 La filial francesa va mantenir el control administra-
tiu com a mínim fins a l’11 de desembre de 1915 amb la constitució de 
la Compañía del Gramófono SAE, directament sota paraigua de The 
Gramphone Co. (Hayes, Londres).

L’empresa va unificar la seu, la fàbrica i probablement un estu-
di d’enregistrament ja elèctric a mitjan 1927 amb la inauguració de 
la nova central al carrer d’Urgell, núm. 234. L’any 1933 es va pro-
duir l’absorció definitiva de la Compañía Odeon, SA per constituir 
la Compañía del Gramófono-Odeon, SAE que, amb diferents deno-
minacions (EMI-Odeon, SA a partir de 1972) va mantenir la seu a 
Catalunya fins a l’any 1985 en ubicacions diverses. Com expressava 
perfectament Jones: 

L’evolució de l’actual EMI-Odeon serveix per exemplificar el que 
ha estat la història del disc a Espanya en general i a Catalunya en 
particular: presència de companyies estrangeres des de l’inici, pro-
gressives fusions i absorcions financeres, i definitiva concentració 

12 La investigadora Susana Belchior explica amb tot detall aquest segon tour en la seva 
etapa portuguesa a Susana belChior, «Sinkler Darby’s 1900 expedition for the Gra-
mophone Company in Portugal», The Lindström Project: Contributions to the history 
of the record industry, 5 (2013), pàg. 9-18.
13 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 36.
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geogràfica de les empreses hegemòniques resultants a la capital 
de l’Estat.14

Pel que fa als segells discogràfics o marques comercials associats als 
discs produïts cal citar: Disco Gramófono; La voz de su amo, present 
a tot Europa en un gran nombre d’idiomes, en anglès His Master’s 
voice (HMV), i Zonophone, el segell de The Gramophone Co. a Euro-
pa, destinat a partir de 1903 a la publicació de discs de cost i qualitat 
sonora inferiors.15

Regal (Columbia Graphophone Company SAE)

L’apassionant història de la companyia basca Columbia Graphophone 
Company SAE, constituïda l’any 1923 com a representant espanyola 
tant de la Columbia Phonograph Co. Inc. (Nova York), com de la Co-
lumbia Graphophone Co. Ltd. (Londres), es troba documentada en di-
ferents treballs de recerca.16 Cal fer esment del fundador, l’empresari 
basc Juan Inurrieta, i el seu fill, Enrique Inurrieta, continuador d’una 
saga familiar que d’una manera o l’altra va vincular Sant Sebastià a la 
producció discogràfica durant quasi 60 anys (1917-1975) i fins a 1984 
ja sense la seva participació.

Immediatament després de la fundació, la companyia va establir 
delegacions a Barcelona (al carrer Aragó núm. 185)17 i Madrid. Per 
tant, va ser l’única de les grans discogràfiques de l’època –i en tot cas, 
las més «independent»– sense seu central a Barcelona.

La Columbia Graphophone Co. SAE va rebre, doncs, llicència de 
les dues cases Columbia per premsar discs a Espanya. D’una banda, 
amb el seu segell Regal (que no s’ha de confondre amb Regal Records, 

14 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 38.
15 Susana belChior, Manufacturing Records. The Grampohone Company & Victor 
Talking Machine Co. vs their competitors (c. 1898-1911), dins The Lindström Project. 
Contributions to the History of the Record Industry, Viena, Gesellschaft für Histo-
rische Tonträger, 2017, pàg. 88. 
16 Vegeu EreSbil, Los comienzos de la industria discográfica en Euskal Herria, recurs 
web disponible a https://www.eresbil.eus/web/tema-inddiseh/Pagina.aspx?module
ID=2414&lang=es; Mikel bilbao SalSidua, «Discos Regal. Aproximación a la historia de 
un sello discográfico pionero en España (1923-1935)», Musiker: cuadernos de música, 
20 (2013), pàg. 143-166; 
17 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 55.
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segell anglès subsidiari també de la Columbia Graphophone Co. Ltd), 
tant la producció local com la provinent de la Columbia Graphophone 
Co. Ltd. (Londres) i de discogràfiques associades i, de l’altra, amb el 
segell Columbia, la importació de matrius i producció del catàleg de la 
Columbia Phonograph Co. Inc. americana.18

Aquesta triple activitat (de producció local i importació europea i 
americana) va continuar fins a l’any 1935, pressionada a Espanya per 
la Compañía del Gramófono com a conseqüència de l’aleshores recent 
fusió de la Columbia Graphophone Co. Ltd. (Londres) amb The Gra-
mophone Co. (HMV) per fundar Electric and Musical Industries Ltd. 
(EMI, 1931). La tensió va durar anys i va implicar la fi del segell Regal 
l’any 1935. Tanmateix, transformada en Fábrica de Discos Columbia, 
SA, l’empresa encara va conservar el dret adquirit des de 1923 d’em-
prar el segell Columbia, només a Espanya, per la seva associació a la 
branca americana, no vinculada a EMI.19 Va mantenir la producció 
durant i després de la Guerra Civil i va incorporar la fabricació i distri-
bució de les matrius produïdes per la companyia britànica de música 
clàssica Decca Record Company Ltd. des de 1943 i fins a ben entrats 
els anys 1970.

L’arxiu epistolar preservat al Centre de Documentació de l’Orfeó 
Català (CEDOC) inclou, per exemple, una carta de la companyia Re-
gal a la institució coral, amb data 6 de desembre de 1929, recordant 
el contracte signat i demanant permís per iniciar enregistraments a 
partir del 10 de febrer de 1930.20

Sociedad Odeon

La constitució de la filial d’Odeon a Barcelona, sota el paraigua del con-
glomerat empresarial Lindström AG (que incloïa la berlinesa Odeon- 
Werke International Talking Machine Company, fundada l’any 1903), 
es remunta a l’any 1911,21 si bé Jones ja situa l’any 1906 la primera pre-
sència a casa nostra de la filial francesa, la Société Française Odéon, 

18 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 39-40.
19 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. 39.
20 Vegeu CEDOC: http://mdc.csuc.cat/cdm/compoundobject/collection/DocOCPM/
id/30567/rec/2
21 tSChMuCk, Creativity and Innovation..., pàg. 23-24.
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abans de ser adquirida per l’empresari suecoalemany Carl Lindström.22 
En qualsevol cas, la derrota alemanya a la Primera Guerra Mundial va 
significar la pèrdua de les filials internacionals. 

L’empresa va continuar l’activitat com a Odeon Transoceanic Tra-
ding Co. i es va establir amb fàbrica pròpia a Badalona (carrer de Font 
i Escolà, núm. 1) l’any 1923, tant per als discs d’Odeon com per a la 
prestigiosa companyia italiana de música clàssica Fonotipia.23 A partir 
de l’any 1926, el conglomerat Carl Lindström va passar a dependre de 
Columbia International Ltd.24 i, amb la unió a Anglaterra de la Colum-
bia Graphophone i The Gramophone Co. (HMV), es va consolidar la 
fusió a Espanya de la Compañía del Gramófono-Odeon (1933). La pre-
sència de la indústria fonogràfica a Badalona (EMI-Odeon) es va man-
tenir (carrer de Guifré, núm. 728) fins als anys 1980.

Parlophon

Com en el cas d’Odeon, cal situar els orígens de Parlophon com a dis-
cogràfica sota el conglomerat d’empreses Lindström AG, que eventu-
alment va quedar, a l’octubre de 1926,25 sota control de la branca de 
Columbia International Ltd. per acabar formant, amb la unió a Angla-
terra de Columbia Graphophone i The Gramophone Co. (HMV), l’any 
1931, el conglomerat EMI.

L’any 1928 es va constituir la companyia Parlophon, SA, amb seu 
central a rambla de Catalunya núm. 135 de Barcelona i delegacions a 
Madrid, Bilbao, Sevilla i València. El CEDOC conserva una carta en 
català, datada el 9 d’abril de 1929, en la qual la discogràfica, sens dub-
te conscient del nivell de la competència i el contracte en exclusiva 

22 joneS, baró, La indústria musical..., pàg. pàg 37.
23 Fonotipia, vegeu: https://gallica.bnf.fr/html/enregistrements-sonores/fonotipia?
mode=desktop
24 Amb seu a Londres, la Columbia International Ltd. passava així a controlar la Colum-
bia Phonograph (Nova York), la Columbia Graphophone (Londres) i el conglomerat 
Carl Lindström AG (Berlín), del qual depenia Odeon Barcelona. tSChMuCk, Creativity 
and Innovation..., pàg. 49.
25 Vegeu la presentació de Gronow, P. Carl Lindström AG, a German multinational: 
http://archiv.phonomuseum.at/includes/content/lindstroem/gronow_lindstroemag.
pdf
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vigent entre l’Orfeó Català i La Compañía del Gramófono, expressa el 
següent:

[...] el nostre desitg es poguer impresionar amb tota perfecció i ga-
rantia complerta per part dels elements que executin davant del 
microfon, tot lo millor que amb cançons i artistes notables cantin i 
que mereixin la aprobació del public, encara que aixó ens costi sa-
crificis, puix es nostre anhel posarnos al nivell de les casas que mes 
i millor produeixen [...] per si volen prendrers la molestia de escol-
tar lo que surt de la nostre fabrica que molt aviat estará amb plena 
producció i que está dirigida per experts enginyers que amb lo pro-
duit fins avui han demostrat coneixer els ressort que deuen utilit-
zarse perqué las impresions resultin perfectes.26

Tanmateix, la consulta del catàleg general de la companyia de 1930, a 
l’apartat de «COROS Y ORFEONES», només revela els enregistraments 
de l’Orfeó de Sants i l’Orfeó Montserrat, acompanyats també per la 
Cobla Barcelona.27

Com en el cas de Polydor, l’activitat de Polyphon al nostre país va 
quedar estroncada amb l’esclat de la Guerra Civil el 1936.

Polydor

Polyphonwerke AG, que va ser fundada l’any 1885 a Leipzig, Alema-
nya, no va entrar en el negoci fonogràfic fins a l’any 1903 amb la pro-
ducció i venda de cilindres de cera segons el mètode d’Edison (Wicke, 
citat per Tschmuck 2006, p. 27).

Amb la creació de la filial Polydor (1913-1914) i la reorientació com 
a segell d’abast internacional, la companyia no es va establir a Cata-
lunya fins a l’any 1929. Aquesta expansió s’havia iniciat després de la 
Primera Guerra Mundial amb seus a Dinamarca (1920), Suècia (1921) 
i París (1929).

Amb el segell Polydor s’exportaven també a Europa (i amb el se-
gell Brunswick a Amèrica del Nord) els enregistraments alemanys de la 

26 Correspondència entre institucions, entitats i la Junta Directiva de l’Orfeó Català, 
1929, signatura 2.1_0529, Centre de Documentació de l’Orfeó Català, Palau de la Mú-
sica, Barcelona.
27 Parlophon. Catálogo general. Catálogo general conteniendo todos los discos pu-
blicados hasta agosto de 1930, Barcelona, Parlophon, 1930.
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Deutsche Grammophon AG, entre els quals la versió de la Missa Solem-
nis de Ludwig van Beethoven del Cor de Bruno Kittel (1928), coetània 
de l’enregistrament de la mateixa Missa per part de l’Orfeó Català.28

La implantació de Polydor al nostre país va associada a l’establi-
ment de la Compañía Fonográfica Hispano Americana, SA, creada amb 
la intenció de construir una fàbrica de discs Polydor a Sant Adrià de 
Besòs.29 Cal destacar la construcció d’una flamant fàbrica de discs de 

28 El catàleg Parlophon. Catálogo general de 1930, https://www.eresbil.eus/web/
uploads/archivosGeneradorWeb/ARCHIVOS/POLYDOR_v2.pdf, ja indica que es trac-
ta d’una «recopilación de discos célebres internacionales» (serie «Polyfar») i obre la 
llista precisament amb la Missa Solemnis de Bruno Kittel.
29 L’impulsor d’aquesta activitat empresarial va ser el banquer Josep Garí. Vegeu Santia-

Edifici de la fàbrica Polydor a Sant Adrià de Besòs, construït a partir de 1930 com a fàbrica 
de la Hispano Americana, SA. AMSAB
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pedra d’aquesta companyia a Sant Adrià de Besòs (1930), un edifici 
racionalista obra de l’arquitecte Lluís Bonet Garí.

Tant l’edifici com l’activitat empresarial de la fàbrica de discs de 
pedra van quedar estroncats amb l’esclat de la Guerra Civil l’any 1936. 
Com expressen tant Arias com Jones i Baró citant, de fet, el primer:

[...] l’empresa que potser tenia un servei millor organitzat per satis-
fer els desitjos d’una clientela exigent era la barcelonina Compañía 
del Gramófono. El segell “Regal” de la Columbia Graphophone Com-
pany [S.A.E.] es preocupà també de fer una àmplia i intel·ligent se-
lecció dels catàlegs estrangers de la casa matriu. Polydor s’interessa-
va en portar a la filial espanyola, des de finals dels anys vint, obres 
valuoses i els admiradors de les seves edicions pogueren adquirir 
tota la seva magnífica producció de música clàssica. Odeon i Par-
lophon introduïen mensualment les matrius de les principals obres 
que editaven a Alemanya.30

L’objecte com a font de metadades tècniques 
i descriptives

La informació derivable d’un cilindre de cera, un disc d’acetat o un 
disc de pedra transcendeix tant l’objecte mateix com el contingut so-
nor enregistrat. Cenyint-nos, per exemple, exclusivament a la informa-
ció catalogada per Alan Kelly31 en la seva monumental recerca sobre 
la companyia HMV (His Master’s Voice/Compañía del Gramófono), 
els números de matriu de cada cara d’un disc de pedra (que no s’han 
de confondre amb els de catàleg) ens permeten establir sovint tots 
aquests elements: 

• La data exacta de l’enregistrament.
• El nom del tècnic de so responsable de l’enregistrament.
• El nombre de preses dutes a terme fins a arribar a la versió pu-

blicada.
• El número de matriu estampadora de la qual es deriva la còpia 

disponible.

go goroStiza langa, «Josep Garí Gimeno (1886-1965). Un banquer victoriós», Recer-
ques 67 (2013), pàg. 141-159.
30 ariaS, El Gramófono Modero..., pàg. 12; Jones, Baró, La indústria musical..., pàg. 43.
31 Vegeu la base de dades d’Alan Kelly actualitzada a Kelly On-line Database, disponi-
ble a https://www.kellydatabase.org/
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• La localització de l’enregistrament (la ciutat i de vegades el ma-
teix estudi de so on es va enregistrar).

• La velocitat correcta de reproducció.
• La tipologia tècnica de l’enregistrament, discernint entre en-

registraments acústics (abans de 1925) i elèctrics (després de 
1925).

• El tipus de corba electrònica d’equalització que cal revertir du-
rant la reproducció.

La recopilació d’aquestes metadades (el detall de les quals requeriria 
un altre article), combinades amb la visió de context (històric, tecno-
lògic, etc.) ens permetrà emprendre amb un mínim de certeses aquest 
modest «viatge en el temps» que tot objecte d’un enregistrament sonor 
ens proposa.

Detall dels números de matriu i catàleg del disc HMV AA175 – Cançons i danses 
núm. 2 i 3 de Frederic Mompou. Fotografia: Enric Giné. Fundació Frederic 
Mompou.
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HMV AA175 - Cançons i danses núm. 2 i 3 de Frederic Mompou

Sistema de números de matriu introduït per HMV a partir de 1921  
(font: Alan Kelly - The Spanish Catalogue)

CARA A CARA B Informació

Números de matriu

BJ 2863IIII ∆ / 110-1098 BJ 2831II ∆ / 110-1099 B = disc de 10 polzades / BJ = 
Barcelona / III = publicada la 
4a presa entre les enregistrades

Número de catàleg

110-1098 110-1099 110 = indica enregistraments 
fets a Barcelona entre 1929 i 
1934 / 1098, 1099 = registres 
locals de Barcelona

Dates d’enregistrament:  
1a i 2a presa: 20-12-1929
3a i 4a presa: 29-01-1930

Data d’enregistrament:  
13-12-1929

Ubicació probable de 
l’enregistrament: Compañía 
del Gramófono-Odeon S.A.E. 
C. Urgell, 234. Barcelona

Les sèries BJ/CJ foren enregistrades pel tècnic de so H. E. Davidson, 1925-1930

Número d’ordre

AA 175

Símbol d’enregistrament elèctric

∆
Westrex (English Western 
Electric) EQ

Vegeu detalls tècnics a http://
www.vadlyd.dk/English/RIAA_
and_78_RPM_preamp.html

Exemple de recopilació de dades tècniques a partir dels números de matriu d’un disc de 
pedra de la Compañía del Gramófono SAE (Barcelona) corresponent a l’enregistrament de les 
Cançons i danses núm. 2 i 3 de Frederic Mompou, interpretades pel mateix compositor (HMV 
AA175). Font: elaboració pròpia.
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Crònica de la jornada d’estudi

Sonia Jean Vidal Maura
Estudiant de musicologia de l’ESMUC

La jornada d’estudi La innovació musical republicana. Barcelona, 
1931-1934, celebrada el 12 de març de 2021 a la Sala Martí l’Humà 
del MUHBA, va incloure tres taules temàtiques al matí –Innovació 
flamenca, flamencs innovadors (Montse Madridejos i Rolf Bäcker), 
Música antiga d’avantguarda (Romà Escalas i Josep Borràs) i Tecno-
logies de reproducció sonora (Sara Guasteví i Enric Giné)— i dues a 
la tarda –Barcelona, capital del hot mediterrani (Jaume Carbonell i 
Oriol Saña) i Robert Gerhard i la Segona Escola de Viena a Barcelo-
na (David Albet i Letícia Sánchez de Andrés). 

Tot seguit teniu la crònica de la jornada redactada per Sonia Jean 
Vidal, estudiant de musicologia de l’ESMUC. L’objectiu va ser recollir, 
a partir de les preguntes del públic assistent, el debat posterior a les 
exposicions dels ponents que van moderar Joaquim Rabaseda i Anna 
Costal, professors a l’ESMUC i editors d’aquest volum.

Sessió del matí

Una vegada acabada la darrera ponència del matí sobre les tecnologi-
es de reproducció sonora a càrrec de Sara Guasteví i Enric Giné, Joa-
quim Rabaseda obre l’espai dedicat al torn de preguntes. La primera 
intervenció fa referència al fenomen de la ràdio, fet sobre el qual Sara 
Guasteví ha parlat detingudament en la seva ponència demanant de 
quina forma va rebre la societat la ràdio, si va crear molta expectació o 
si va necessitar temps per introduir-se dins la realitat social de l’època. 
Guasteví contesta que a Barcelona arribaven els invents que sorgien 
arreu del món perquè a la ciutat predominava un gran interès per les 
novetats. Això va fer que Catalunya fos pionera en fets com l’edició 
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fonogràfica o la creació d’un club de discòfils per la Generalitat de Ca-
talunya, a través del qual es feien audicions públiques i es comentaven 
els diferents discs. A més, alguns enregistraments de l’Orfeó Català, 
que Enric Giné ha comentat a la seva ponència, van arribar arreu del 
món gràcies a la ràdio. En aquest cas, es tracta d’un enregistrament 
local que es va exportar internacionalment gràcies al fenomen radio-
fònic. Per tant, atesos tots aquests aspectes, es pot deduir que sí que 
hi havia un interès generalitzat, encara que no se sap si va tardar gaire 
o poc a estendre’s. A més, Guasteví apunta un altre fet que va poder 
influir directament en l’expansió de la ràdio: que de l’any 1931 al 1933 
van baixar considerablement els preus dels receptors, la qual cosa vol 
dir que hi havia més producció i, per tant, més possibilitats de com-
pra. Amb relació a la mateixa qüestió, Giné afegeix que l’enregistra-
ment de la Missa Solemnis de Beethoven dels anys 1927 i 1928 va 
anar en paral·lel a l’emissió radiofònica, ja que trobem documentació 
on se citen totes les ciutats catalanes, espanyoles i europees on es va 
escoltar la retransmissió, en la qual també s’especifica com s’ha sentit 
l’emissió i es felicita Ràdio Barcelona per la retransmissió en qüestió. 
Un altre exemple que ens permet veure la gran repercussió que va te-
nir la ràdio en aquella època. 

A continuació intervé una segona persona del públic. Demana de 
quina forma es plantejaven els enregistraments quan hi havia instru-
ments amb diferències físiques molt grans com ara un violí i un trom-
bó. Giné demana si es refereix a l’època d’abans de la introducció del 
sistema electrònic d’enregistrament o després. L’espectador contesta 
que després. Giné apunta que després de la introducció del sistema 
electrònic és menys problemàtic, ja que els estudis van deixar de ser 
secs i es va començar a utilitzar la reverberació; a més, hi havia dife-
rents micròfons, no un de sol. En altres paraules, el fet que l’enregis-
trament fos monofònic no significa que la microfonia fos només una 
i, per tant, es podia produir la mescla. A més, sempre s’ha jugat amb 
la qüestió de si es vol situar els instruments febles més a prop de la 
captació microfònica o no. Però, almenys, ja no s’havien de fer reduc-
cions de formació com eliminar la corda i tot allò tan típic d’abans de 
l’època elèctrica. A continuació, Giné mostra un llibre al públic on 
s’explica molt bé aquest procés d’incorporació de la microfonia per 
reforçar aquests elements, i no només en l’àmbit de la música clàssica. 

Seguidament, hi ha una tercera intervenció en què es demana si 
s’ha continuat fent recerca o fent proves amb relació a la lectura que 
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es va començar a treballar al Museu de la Música de Barcelona so-
bre els solcs dels cilindres de cera o de pasta llegits amb làser. Sobre 
aquesta qüestió, Giné contesta que coneix la recerca que es fa, però 
es tracta d’una recerca que no és local i que utilitza un mètode ano-
menat IRENE (acrònim d’Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), amb 
el qual, efectivament, s’han pogut determinar, mitjançant microscò-
pia de contrast, els solcs en objectes tridimensionals. A més, hi ha un 
altre sistema molt recent que també té un sistema híbrid de lectura 
amb agulla o làser i que, en aquest cas, es tracta d’un reproductor de 
cilindres.

Així doncs, Joaquim Rabaseda dona per acabada la segona sessió 
del matí on hem pogut acostar-nos una mica més a la realitat de la 
música flamenca i de la música antiga de l’època, que encara que en un 
primer moment es pot pensar que són pràctiques allunyades, hem vist 
com entre l’any 1931 i el 1934 comparteixen punts de contacte. A més, 
hem pres consciència de la influència que van tenir les tecnologies de 
reproducció sonora en el panorama musical, com és el cas de la ràdio, 
i hem pogut aprofundir en les tècniques per a l’enregistrament sonor 
al voltant del 1930. Rabaseda s’acomiada fins a la tarda, quan tindran 
lloc les taules sobre el jazz i les músiques d’avantguarda i, just després, 
hi haurà un concert de recuperació de la música del Mestre Demon 
dels anys trenta que marcarà la cloenda de la jornada. 

Sessió de la tarda

Una vegada acabada la ponència «Barcelona, capital del hot mediterra-
ni», Anna Costal, encarregada de moderar aquesta segona sessió de la 
jornada, llança una primera pregunta relacionada amb les orquestres 
afroamericanes que tocaven a la Barcelona de l’època. Costal matisa 
que algunes d’aquestes orquestres venien de l’estranger a fer concerts 
puntuals, però que d’altres residien a Barcelona. Llavors, la pregunta 
és si la convivència entre músics catalans i afroamericans havia fa-
cilitat que es fes música entre ells, que es conformessin orquestres 
conjuntament, o si tot i així no es mesclaven. Tot seguit, Costal fa una 
segona pregunta, que servirà per enllaçar amb la taula següent, relaci-
onada amb el fet de si el jazz va tenir algun contacte amb l’avantguarda 
artística de Barcelona durant la República, tal com n’hi havia hagut 
amb la música flamenca. 
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Referent a la primer pregunta, Jaume Carbonell contesta que ell 
no en té constància però que és molt difícil de dir perquè no hi ha 
documentació. Apunta que la informació s’ha de buscar en memòries 
escrites o en notícies de diaris que es troben gairebé per casualitat, 
s’ha d’anar aconseguint d’aquesta manera. Afegeix que segurament sí 
que hi havia interacció entre els músics afroamericans que residien 
a Barcelona i els músics catalans, per fets com que el Paral·lel era un 
bullidor de música, o pels vaixells que atracaven al port de Barcelona i 
que provenien d’Amèrica, on la tripulació estava conformada tant per 
americans com per catalans i gent d’altres nacionalitats, i és bastant 
fàcil d’imaginar que hi hagués una interacció entre totes aquestes per-
sones on segurament es donés aquest intercanvi musical, ja que era 
molt comú cantar als vaixells. Però, una vegada més, no hi ha docu-
mentació que ho corrobori.

D’altra banda, sobre la segona pregunta, contràriament a París, on 
sí que hi havia aquesta dualitat entre música culta i música popular, 
amb Debussy i el Children’s Corner o Stravinsky i La història del 
soldat, a Barcelona la música es tractava de forma bastant separada. 
Així, el jazz es considerava una música popular, una música de ball, i 
no es coneixen músics de clàssica que haguessin incorporat elements 
del jazz en aquella època. Oriol Saña afegeix que, encara que els dos 
estils estiguessin dividits, gràcies a la revista Jazz Magazine i, sobre-
tot, al Hot Club Barcelona, es va poder fer un treball de conservació 
del diferent material i d’incentivar que la gent pogués participar una 
mica més en el jazz. En aquesta línia, Carbonell exposa que la relació 
entre l’alta cultura i el jazz es va donar després de la guerra, amb el 
Hot Club Barcelona que es va relacionar amb l’art contemporani, amb 
el Club 49, etc. A més, hi ha una tesi, que es va llegir fa un any, que 
parla de tot això amb relació a Alfredo Papo, crític de jazz de l’època. 
Apunta que aquí sí que hi va haver un nucli de músics que es van re-
lacionar a través de l’avantguarda però, en aquest moment inicial de 
la República, el jazz era un estil molt popular, molt de ball, i era sen-
siblement diferent. 

Seguidament, Carbonell assenyala que molts músics de l’època, 
com el Mestre Demon o Jaume Planas, tenien discs que contenien mú-
sica d’estils molts diferents. Es podia trobar que dins d’un mateix disc 
hi havia pasdobles, tangos, tonadillas, etc., i entre tot això hi havia 
una part de jazz. Afegeix que, generalment, un concert es pot docu-
mentar perquè es disposa del programa de mà o hi ha alguna notícia 
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al diari on es pot veure què es tocava, però això no passa en el cas del 
jazz per falta de documentació, en la qual Carbonell ha insistit tant. 
És per això que no es pot saber què tocaven exactament els músics 
de jazz, ni si els mateixos que tocaven en el quadre flamenc després 
també tocaven jazz o potser altres estils. Aquesta reflexió és molt in-
teressant perquè, com apunta Anna Costal just després, l’exercici que 
es fa de trossejar les músiques i estudiar-les per separat ens dona una 
visió molt parcial, perquè, realment, tot estava junt i no hi havia unes 
línies divisòries tan marcades.

A continuació, des del públic, es fa referència a l’Orchestre des 
Tziganes, que ha sortit en alguna diapositiva de la ponència sobre el 
jazz, i s’assenyala que a l’època de la República ja hi havia presència de 
músics gitanos romanís que coexistien amb els músics gitanos espa-
nyols. La pregunta que es formula es refereix a quina era la percepció 
d’aquest fet per part de la comunitat gitana, si els dos grups se sentien 
identificats mútuament a través de la seva música o no i, d’altra ban-
da, si el públic els veia com dues facetes d’una mateixa cultura o eren 
dues comunitats que no es relacionaven de cap manera.

Carbonell contesta que intueix que aquest deslligament entre els 
dos grups venia per influència de França, però que els músics que 
tenien orquestres a Barcelona no eren romanís, eren de Barcelona ma-
teix. Explica que la comunitat gitana d’aquí no s’identificava amb la 
música dels romanís perquè no era la música pròpia, no feia música 
manouche; aquí es tocava el que s’ha explicat avui al matí a la ponèn-
cia «Innovació flamenca, flamencs innovadors». Seguidament, Saña 
afegeix que amb la immigració procedent de França probablement 
van venir gitanos a ballar aquí, però no es van arribar a barrejar ni a 
establir com a comunitat per aquest fet que es comentava abans que 
eren dues comunitats diferents.

Finalment, després d’aquest animat diàleg sorgit entorn de la pri-
mera ponència sobre el jazz a la Barcelona de la Segona República, 
Costal acomiada temporalment els ponents, que posteriorment es tor-
naran a trobar en el concert on es tocarà música inèdita del Mestre 
Demon i que acabarà de completar tot el que s’ha dit a la conferència.

***

Quan Leticia Sánchez acaba la seva presentació «Robert Gerhard y la 
internacionalización de la música catalana», Anna Costal, amb la in-
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tenció de generar un debat, fa referència al Conservatori que s’esta-
va pensant crear a Barcelona durant els anys de la República. Així, 
Costal demana directament a Sánchez si entre la documentació que 
ha consultat referent a aquest Conservatori Superior de Barcelona ha 
trobat la divisió de departaments en què es pensava organitzar la ins-
titució i, més concretament, demana si s’hi preveien els instruments 
tradicionals catalans. Sánchez contesta que hi havia un disseny molt 
ben definit de totes les matèries que es volien impartir, però que no 
recorda haver vist la presència d’instruments tradicionals catalans, en-
cara que sí que hi havia música antiga. A més, també hi havia un dis-
seny molt clar de com es volien organitzar les diferents matèries, fins 
i tot amb diferents seccions en altres províncies perquè hi poguessin 
accedir més infants, però demana un moment per consultar els seus 
documents, entre els quals guarda un esborrany de les assignatures 
que es volien impartir. Mentrestant, Costal es dirigeix a David Albet 
per interessar-se per les crítiques ferotges, però amb elegància, que es 
feien entre els músics de l’època i per saber si Robert Gerhard també 
participava d’aquestes crítiques. Albet respon que públicament i per 
escrit mai i que, encara que fossin crítiques, es deien coses d’una for-
ma molt fonamentada, demostrant que coneixien en profunditat de 
què estaven parlant.

Aclarit això, Costal llança una nova pregunta que provoca una re-
acció instantània. Demana si creu que actualment s’inclou internacio-
nalment Robert Gerhard dins la Segona Escola de Viena, juntament 
amb Alban Berg i Anton Webern, o si és només a Catalunya on es té 
aquesta concepció. Albet contesta que, com havia especificat abans, 
Arnold Schönberg va estar un temps a Barcelona, però no va fundar 
una escola i que l’única persona que va estudiar amb ell va ser Robert 
Gerhard. Afegeix que ni Anton Webern, ni Alban Berg van tenir dei-
xebles catalans, però van passar per Barcelona gràcies al fet que Ro-
bert Gerhard els havia anat a visitar i els havia parlat de Catalunya i de 
tota la seva tradició musical. Fins i tot a l’exili, i una vegada acabada la 
Guerra Civil, Robert Gerhard estava en contacte amb tot el món intel-
lectual i creatiu del moment. Hi ha una gran quantitat de cartes que 
van des del 1949 fins que va morir, el 1970, que ho demostren. 

Sense desviar-se del tema, Albet explica una simpàtica anècdota 
de la seva joventut viscuda amb Ernest Martínez-Izquierdo en un curs, 
al sud de França, que girava entorn d’Elliot Carter, compositor nord-
americà alumne de Nadia Boulanger. Explica que un dia es van asseu-
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re a prendre una copa amb ell i, quan es va assabentar que tant en 
David com l’Ernest eren de Barcelona, els va dir que si alguna vegada 
anava a Barcelona i tocaven la seva música volia que incloguessin en 
el programa del concert una obra de Robert Gerhard. Però en aquella 
època els dos joves no coneixien el compositor català i quan li van 
demanar qui era, Elliot Carter va contestar que era la baula perduda 
de l’evolució de la música europea del segle xx. Albet confessa que li 
ha sabut molt greu no haver conegut durant molts anys la figura de 
Robert Gerhard que ara coneix tan bé. Continua dient que l’afirmació 
d’Elliot Carter no podia ser més encertada: si no es coneixia Robert 
Gerhard no es podia entendre que després del pas del dodecafonisme 
de Schönberg al serialisme extrem hi hagués possibilitat de continuar, 
que és el que va fer Robert Gerhard. Va combregar amb les tesis de 
Schönberg, va saber superar-les i, a més a més, va incloure tot el fol-
klore que havia après de Felip Pedrell. Acaba afirmant que en les dues 
darreres obres de Gerhard trobem Schönberg, el serialisme estricte i 
la tradició catalana.

Tot seguit, Leticia Sánchez exposa que ella creu que hi ha un gran 
problema amb Robert Gerhard i és que tot el coneixement sobre ell 
és molt parcial ja que, per exemple, a Catalunya es coneix més l’etapa 
prèvia a l’exili i se’l localitza dins la Segona Escola de Viena però, con-
testant la pregunta que havia fet Anna Costal, a Àustria i a Alemanya 
Robert Gerhard quasi no es coneix. Així, Sánchez creu que no se l’in-
clou dins la Segona Escola de Viena perquè, entre altres coses, la seva 
producció musical durant el temps que va ser alumne de Schönberg 
és molt escassa i, a més, no és d’una qualitat excepcional. Segons la 
seva opinió, Robert Gerhard es desenvolupa com a gran compositor a 
partir del 1930 i, sobretot, durant l’exili a Anglaterra. Durant aquesta 
etapa d’exili, gran part de la seva producció està motivada per neces-
sitats econòmiques però, a la vegada, també troba un espai de llibertat 
i experimentació, amb l’ajuda de tots els mitjans de què disposa a la 
BBC, que fan que es desenvolupi com un creador impressionant. Però 
el problema és que aquí se’l coneix per una producció molt primeren-
ca, prèvia a l’exili, mentre que a Anglaterra, en canvi, se’l coneix per 
l’etapa posterior, la qual cosa fa que no hi hagi una visió de conjunt, a 
tots els nivells, del que va ser Robert Gerhard.

A continuació, Leticia Sánchez comparteix pantalla per ensenyar 
a tots els presents els esborranys on consta la planificació de la part 
educativa del Conservatori, una informació molt vàlida per entendre 
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de quina manera es van pensar els estudis superiors en l’època de la 
República. En el document es pot veure que el Conservatori es volia 
dividir en Escola de Composició, Escola Instrumental, Escola d’Òpe-
ra i Cant i Institut de Pedagogia Musical. A més, hi ha un annex que 
especifica que, amb caràcter autònom, es podrien adherir al Conser-
vatori l’Escola de Ballet i Dansa i l’Escola de Teatre i Cinema. Remarca 
el fet que la pedagogia era fonamental en l’època de la República i 
que a Robert Gerhard no li agradava ser professor però pensava que 
l’ensenyament professional de la música era molt important. D’altra 
banda, l’Escola Instrumental es troba dividida en les quatre seccions 
següents: pianistes i organistes, violinistes i violoncel·listes, tots els al-
tres instruments de l’orquestra, i directors d’orquestra i de cors. Però, 
amb relació a la pregunta que ha fet prèviament Costal, no es preveia 
l’ensenyament d’instruments tradicionals catalans. D’altra banda, tam-
bé hi trobem indicis que es pensava comptar amb professors estran-
gers per impartir assignatures molt específiques. Sánchez afegeix que 
en algunes de les cartes que s’han publicat recentment a l’edició crí-
tica de Paloma Ortiz de Urbina es pot veure l’interès de Gerhard per 
ajudar Schönberg quan aquest comença a tenir problemes amb els na-
zis. I Sánchez creu que, arran d’aquest conflicte, Robert Gerhard volia 
contractar Schönberg perquè impartís classes en aquest nou Conser-
vatori a Barcelona.

A continuació, Anna Costal planteja una darrera pregunta sobre 
aquest Conservatori Superior de Música que es va plantejar en l’època 
de la República. Demana a Leticia Sánchez si es preveia la possibili-
tat que hi entressin les dones i si ho farien de forma segregada o no. 
Contesta que no ha trobat cap menció concreta al respecte però que, 
personalment, no creu que hi hagués cap problema amb el fet que les 
dones entressin al Conservatori ja que la política de la República s’in-
clinava més cap a la igualtat. Costal continua dient que hagués estat 
un fet molt innovador ja que dins l’Escola Municipal de Música, Enric 
Morera, que era un dels més avantguardistes, sempre es queixava que 
les dones no rebessin una educació harmònica i instrumental igual 
que els homes perquè es considerava que no la necessitaven. Leticia 
afegeix que això ve del segle xix, en què les dones rebien el que s’ano-
menava «educación de adorno» i on la música era essencial per exercir 
de mestresses de casa de l’alta burgesia, però creu que a la fi dels anys 
trenta les noves generacions ja estaven canviant i que, per tant, la si-
tuació era diferent.
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Finalment, contestades totes les preguntes, Anna Costal dona per 
acabades les ponències de la jornada Innovació Musical Republicana 
organitzada pel Museu d’Història de Barcelona i per l’ESMUC on s’ha 
parlat de la música flamenca, de la música d’avantguarda, de la música 
antiga, del jazz i de la tecnologia de reproducció sonora, tot vinculat 
amb la innovació musical entre els anys 1931 i 1934. Hem pogut veure 
que els anys de la Segona República van tenir un pes molt important 
des del punt de vista musical i que van donar una gran visibilitat a Bar-
celona, amb una important projecció internacional. Sens dubte, s’han 
obert moltes finestres al llarg del dia al voltant de la música que s’es-
coltava a la Barcelona de la Segona República que no han deixat indife-
rent ningú. Una època d’una gran riquesa musical, on els diferents gè-
neres es trobaven molt més en contacte del que es pensa avui dia i on 
encara queden molts camins per descobrir. A continuació, per cloure 
la jornada té lloc un concert al Saló del Tinell amb música de Llorenç 
Torres Nin, conegut com Mestre Demon, a partir d’una investigació, 
arranjaments i direcció del professor Oriol Saña, que també interpreta 
el violí. A més, hi participen els següents estudiants de l’ESMUC: Vi-
cente Martín, piano; Jordi Doben, bateria; Oihane Angulo, violoncel, 
i Gabriele Trabucco, contrabaix. Interpreten vuit peces: Everybody 
Dance (1932), violí, violoncel, piano, bateria i contrabaix; Jazz Baby 
(1925), piano, fox-trot; Demon’s Jazz (1925), one-step, quintet; Pom-
poff y Thedy (1931-1934?), piano sol, charleston; Heavens Blues (1931-
1934?), quintet; Harry Willis (1925), piano; Lituchu (1925), quintet, i 
Minor Swing (1937), quintet. La recerca de les partitures s’ha fet amb 
la col·laboració de l’Arxiu Històric de la Societat General d’Autors i 
Editors de Barcelona i també hi han participat Bep Cardona, autor 
d’una monografia sobre Llorenç Torres, i Pep Torres, net del compo-
sitor. La investigació continua en curs i es desenvoluparà els propers 
anys. 
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