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Enguany que es commemora els tres-cents anys 
del desenllaç dramàtic de la Guerra de Successió, 
el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) ha 
volgut dedicar alguns dels programes de la línia 
de recerca de patrimoni musical a aprofundir en el 
repertori d’època moderna i contemporània. Així, 
s’ha volgut analitzar la recepció de la música a 
la Barcelona dels segles xvi i xvii —«El món de 
l’oient. Música i cultura a la Barcelona dels segles 
xvi i xvii», a càrrec de Música Reservata de Barce-
lona i amb la col·laboració del CSIC—; què suposà 
esdevenir capital de la cort de Carles III —«Espais 
musicals de la Barcelona de l’arxiduc Carles», a 
càrrec d’Hemiòlia—; quin era el repertori musical 
que s’interpretava als monestirs urbans —«Músi-
ques del monestir de Sant Pere de les Puel·les», 
amb motiu de la inauguració de l’exposició «Mo-
nestirs urbans en temps de guerra»—; quines mú-
siques sonaven a Barcelona i a Europa el 1714  
—«Retrat musical de l’Europa de Principi del 
xviii», amb motiu de la inauguració de l’exposició 
«El món del 1714», a càrrec de l’Ensemble Méri-
dien—; com evolucionà la música des de 1714 
fins als nostres dies —«Del barroc als nostres 
dies», cicle d’hivern de 30 Minuts de Música al 
Museu—, o revisar l’obra d’alguns dels músics 
que van patir represàlies per la seva filiació política 
—«De Valls a Bach», a càrrec de la Coral Càrmina.  
 En les conferències i els debats s’ha parlat 
també de la implicació social de la música: de la 
necessitat de recursos per fer-la sonar, d’un es-
pai específic, d’intèrprets hàbils i d’una audièn-
cia disposada a la recepció. Tanmateix, la música 
és un art efímer, i desapareix en ser interpreta-

da. Només se n’assegura la permanència a tra-
vés de la repetició i la fixació en una partitura o 
en un llibre de música. La repetició consisteix a 
tornar a fer sonar i a programar concerts en què 
es recuperi el patrimoni musical de la ciutat, un 
dels objectius del MUHBA. Pel que fa a la im-
pressió dels llibres de música, un estudi de l’in-
ventari d’un dels principals llibreters de la ciutat 
del segle xvi, J. Guardiola, ens ha mostrat l’exis-
tència d’un repertori polifònic internacional i ha 
confirmat la circulació d’aquests llibres entre els 
centres urbans de tot Europa, Barcelona inclosa.
 Tot i l’èmfasi que s’ha posat en la programa-
ció de repertoris relacionats amb la Barcelona 
moderna, el MUHBA també ha dedicat alguns 
actes als repertoris dels segles xix i xx: la col-
laboració amb Fònics 2.0 d’enguany, que va te-
nir lloc a la Fabra i Coats —«Música de l’Europa 
dels segles xix i xx»; l’homenatge a Jacint Verda-
guer ens va portar música per a cobla inspira-
da o dedicada al poeta a Vil·la Joana, i al Park 
Güell vam poder escoltar les peces per a piano 
de Manuel Blancafort —«ALÈ. Música, dansa i 
literatura a la Barcelona d’ara fa cent anys»—, 
que evocaven el moment de construcció del parc. 
 I novament tenim el cicle de 30 Minuts de 
Música al Museu del mes d’agost, organitzat con-
juntament amb la Fundació Mas i Mas, aquesta 
vegada dedicat al paper que ha tingut la música 
els darrers tres-cents anys, en resposta als conflic-
tes bèl·lics, amb obres que han volgut copsar el 
drama i la por i d’altres de creades per celebrar
el triomf i la victòria. 

Teresa Macià i Bigorra
Museu d’Història de Barcelona
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Concert de la Banda Municipal, dirigida per Lamote de Grignon, agost 1936. 
Pérez de Rozas, AFB.



conflictes: fa tres-cents anys, la nostra ciutat va 
patir un setge i una derrota que va comportar 
la fi de les llibertats de la nostra nació, i en fa 
setanta-cinc de la fi de la Guerra Civil espanyola 
i de l’inici d’una llarga dictadura que va suposar 
anorreament, depuracions i exilis musicals signi-
ficatius. El món musical barceloní, però, també 
es va veure afectat, en major o menor mesura, 
per la Primera Guerra Mundial, que es va iniciar 
ara fa cent anys justos; per la Segona Guerra 
Mundial, que va esclatar fa setanta-cinc anys, o 
per la Guerra del Francès, que també va sotra-
guejar la nostra ciutat ara fa dos-cents anys.
 Els concerts d’enguany del cicle 30 Mi-
nuts de Música al Museu contenen una àmplia 
mostra d’obres nascudes en temps de conflicte 
i convulsió, en moments històrics crucials, de 
gran tensió i de canvis transcendentals, no no-
més a casa nostra, sinó a tot Europa i també al 
continent americà: música sorgida just abans 
de l’esclat bèl·lic, o en plena conflagració i en-
mig de la batalla, o just acabada la contesa i 
enmig del desastre; músiques d’autors emma-
nillats ideològicament, que esquiven la censura 
i que s’expressen i resisteixen l’ofec a través 
de l’art que els permet sobreviure; obres que 
celebren victòries, que criden a resistir, que ho-
menatgen pobles heroics, que ploren les vícti-
mes, que denuncien atrocitats, que serveixen 
de refugi i escapatòria, que fugen de la perse-
cució, que anuncien el desastre, que aparten 
la mirada de la carnisseria o que retraten la 
barbàrie, que recreen un món paral·lel idíl·lic, 
que miren de tancar ferides passada la batalla o 
que consolen en ple infern. Art musical vinculat 
més que mai als fets històrics.
 Així doncs, algunes de les músiques que 
sentirem en els concerts d’aquest agost seran 
imatges artístiques i sonores de la voràgine 
bèl·lica, i de la convulsió social que ha expe-
rimentat el continent europeu, i en especial 
Barcelona, al llarg dels últims tres segles. I els 
articles que trobareu a continuació, així com 
les conferències prèvies a alguns dels concerts, 
ens mostren l’íntima relació que hi ha entre 
aquests episodis i la vida musical en l’entorn eu-

ropeu i a la nostra ciutat: el vigor musical de la 
cort de l’arxiduc Carles d’Àustria, instal·lada a 
Barcelona durant la Guerra de Successió; les 
reaccions musicals dels barcelonins als episo-
dis revolucionaris del xix; la vivència, el com-
promís i la implicació dels músics en els movi-
ments socials, i la reacció als canvis de règim; 
la intensa i fascinant vida musical barcelonina 
del tombant del xix i xx, que va dels cafès ur-
bans a les grans sales d’òpera; la floració mu-
sical de les primeres dècades del segle xx, un 
viver d’obres revolucionàries i emblemàtiques 
que es poden interpretar com un símbol de la 
convulsió social, la crisi de valors i els canvis 
enormes que patia el món a una velocitat de 
vertigen, i que contenen un retrat de la deca-
dència d’una civilització europea en plena crisi 
i abocada en pocs anys a dues guerres mons-
truoses, unes guerres que, com tantes d’altres, 
també van deixar una forta empremta en la 
creació musical, escapçant vides i projectes, 
submergint la música en la censura i la pro-
paganda, obligant a virar trajectòries a tots els 
músics, i convertint els creadors en víctimes, 
herois o brivalls. És la història contada des de 
la música.
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En tota obra musical sempre hi ha un retrat 
humà i íntim del seu creador; sovint és un mi-
rall de la seva vida, de les seves inquietuds i 
dels seus pensaments. Però la música també 
ha estat un reflex dels fets històrics i dels es-
deveniments socials que li han fet d’escenari 
en totes les èpoques, i ha estat estretament 
connectada amb les arts, la literatura i el pen-
sament, amb els quals manté paral·lelismes 
fascinants. Les obres musicals, com a mani-
festació artística, no es poden desvincular del 
món que les envolta: la música s’entén millor 
si es coneix el context en què es va crear, però 
també ajuda a comprendre’l, aporta elements 
de reflexió, i permet una mirada humanística i 
vivencial dels fets històrics que ha viscut una 
comunitat.
 Els conflictes bèl·lics que han esquitxat la 
història d’Europa i que han afectat, de vega-
des tangencialment i d’altres de ple i amb una 
cruesa extrema, la ciutat de Barcelona sempre 
han tingut un contrapunt, proactiu o reactiu, 
d’estímul de la creació artística. En èpoques de 
tensió creixent i de revolucions latents acostu-
ma a haver-hi una mena de desfici creatiu que 
ateny totes les disciplines i genera una vida 
cultural de gran riquesa. I el món musical és 
especialment sensible a aquestes turbulències. 
Certament, hi ha una part de la creació musical 
que segueix la tradició, evita el compromís i la 
transgressió, manté la distància amb l’entorn, 
o aparta la mirada dels esdeveniments; però 
també hi ha compositors que han fet, a través 
de la seva música, un retrat fascinant del món 
que els ha tocat viure, en obres prenyades de 

significat, inquietants i angoixants. Obres d’apa-
rença innòcua, amables o exultants, però també 
agres i sarcàstiques, i de vegades terriblement 
premonitòries, com si els artistes detectessin el 
profund malestar d’un món embogit i malalt, 
i pressentissin tot el que està a punt d’arribar. 
Obres que intimiden, que incomoden, i que, vis-
tes amb perspectiva, resulten profètiques. I res 
del que sona en aquestes partitures no és casual 
ni gratuït; no poden ser una simple coincidència, 
els evidents paral·lelismes entre les revolucions 
que ha patit l’art (i la música en especial) i els 
esdeveniments que ha viscut Europa en deter-
minats moments de la seva història. La músi-
ca es converteix en el retrat d’una civilització 
convulsa o en plena erupció, en el reflex de 
nous mons a punt de néixer de manera violenta 
i traumàtica: obres exaltades i brillants, però 
també ombrívoles, prenyades d’un alè ferotge, 
com un auguri del que està a punt d’arribar, o 
un retrat del que s’ha viscut. La major part dels 
compositors busquen nous llenguatges, nous 
camins d’expressió per articular l’angoixa, la 
confusió i la desorientació que els genera el 
món que els envolta. A alguns, aquesta realitat 
els resulta insuportable, i troben en la música 
l’eina per fugir de l’infern, tant l’interior com 
l’exterior, ja sigui a manera de sublimació, per 
expiar pecats o per provar de comprendre l’és-
ser humà i el món que ha generat.
 Enguany és any d’aniversaris i commemo-
racions de fets bèl·lics de gran transcendència, 
que sovint han anat associats a revolucions so-
cials i artístiques, i la ciutat de Barcelona ha es-
tat la protagonista absoluta d’alguns d’aquests 
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Xavier Chavarria
Coordinador i director artístic del cicle 

30 Minuts de Música al Museu
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És, el músic, un home polític? Cal començar 
indicant que l’ofici de músic no predisposa es-
pecialment al compromís polític o bèl·lic. No se 
sap d’on pot provenir una afirmació que digui 
el contrari, però sí que se sap d’on prové aque-
lla expressió tan maldestra que li permet, a la 
persona qüestionada sobre actituds o compro-
misos davant de situacions de cert pes, de con-
testar: «Jo, músic, i m’allito a les set». Sempre 
m’ha semblat graciosa i plena de sentit, aques-
ta frase, que bé podria aplicar-se a molts altres 
col·lectius professionals.
 El músic no és, per definició, un prototipus 
de l’engatjament polític i, tal volta, la paradoxa 
provingui del fet que, com que és un home pú-
blic, perquè sempre desenvolupa la seva tasca 
en contextos socials, hauria de manifestar certa 
sensibilitat envers les circumstàncies sociopo-
lítiques. Però no és així, i els casos de músics 
pròxims a moviments polítics són sempre l’ex-
cepció, com ho seria si parléssim dels membres 
del col·lectiu d’advocats —molt més propers a 
la conjuntura política— o dels constructors, per 
exemple. Si entenem que els periodistes o els 
escriptors solen estar més a prop del poder, ja 
sigui per criticar-lo o per fer-li costat, és perquè 
se serveixen de la paraula o, en el cas dels pe-
riodistes, perquè es constitueixen en un poder 
alternatiu —el quart poder—; però no és aques-
ta la comesa dels músics.
 Un altre dels tòpics que alimenta l’imaginari 
de la societat musical és el de l’estreta vincu-
lació entre el moviment de creixent consciència 
nacionalista i la música. Aquest tòpic té molt 
recorregut perquè, com se sap, d’ençà del naixe-
ment dels moviments socials, a partir de la Re-
volució Francesa, l’estima pels himnes polítics 
ha estat tan gran que es pot assegurar sense 
exageració que la lluita política s’ha fet sempre 
envoltada de música. 
 El segle xix fou, especialment per als mú-
sics catalans, propici a la creació d’himnes po-
lítics: Blai Parera crea l’himne de l’Argentina, 
Marcha patriótica; Ramon Carnicer escriu el de 
Xile, Dulce patria, per encàrrec de l’ambaixa-
dor d’aquest país emergent; Jaume Nunó posa 

música a l’himne de Mèxic, Himno nacional 
mexicano; Albert Galimany escriu un himne, 
La paloma, que esdevé molt popular a la Cuba 
revolucionària, i el més conegut de tots, Pau 
Casals, estrena el seu Himne de les Nacions 
Unides, que, si bé no ha estat adoptat com a 
tal, fou molt ben rebut en la cèlebre data d’es-
trena davant d’U Thant, secretari general de 
l’entitat, quan el compositor tenia noranta-tres 
anys. En ple segle xix es van celebrar tota mena 
d’esdeveniments polítics, com, per exemple, el 
quart centenari del descobriment d’Amèrica, 
amb la creació del seu corresponent himne. El 
mateix Josep Anselm Clavé havia escrit un Glo-
ria a España, que avui dia hauria estat rebut 
amb suspicàcies, etc.
 En aquest context de celebracions musicals 
de caire polític, cal fer referència a tot l’aparell 
hímnic sorgit entorn de la idea de país que fa 
que es posi en circulació l’himne avui oficial, 
Els segadors, amb lletra d’Emili Guanyavents 
(Guañabens) i harmonitzacions diverses, segons 
que va estudiar i publicar Oriol Martorell. La 
rivalitat d’aquesta peça musical, de caràcter i 
estructura populars i contingut de combat, ha 
contrastat molt sovint amb el desig dels respon-
sables de la bona salut musical del país, que 
han proposat alternatives hímniques més bri-
llants, com El cant de la senyera, amb lletra 
de Joan Maragall i música de Lluís Millet, final-
ment convertit en l’himne de l’Orfeó Català, o El 
cant del poble, amb lletra de Josep M. de Sa-
garra i música de Clavé, arranjada per Amadeu 
Vives. Aquesta obra, que fou presentada com a 
nou himne de Catalunya en un cèlebre concert 
al Palau de la Música, davant de les autoritats 
musicals i polítiques del país, no superà la pro-
va del fervor popular, perquè, en acabar-ne la 
interpretació, els presents, de manera espontà-
nia, van entonar una vegada més Els segadors.
 Si repassem ràpidament la Revista Musical 
Catalana, el millor referent de què disposem 
per conèixer la història del dia a dia de la mú-
sica catalana, descobrirem que les seves pla-
nes reflecteixen una gran indiferència, per part 
dels músics, pels grans conflictes sociopolítics 
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Lo cant de la bandera (El cant de la senyera), de Lluís Millet, c. 1894. 
Arxiu família Millet.  
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pitació de la fuselleria i el tro de les canona-
des. Tots, de qualsevol nacionalitat que siguin, 
troben aquí un terrer verament neutral que els 
dóna afectuosa hospitalitat, convidant a uns i 
altres a fraternitzar com a fills d’un mateix art 
i a oblidar que tal volta, les armes a la mà es 
veurien obligats, músic contra músic, a matar-se 
inhumanament» (novembre, pàg. 340).
 Tal volta, l’estat de neutralitat política de-
cretada pels governs de la Monarquia espa-
nyola, que tant benefici econòmic van portar a 
l’Espanya del moment, va generar un estat de 
neutralitat espiritual en els contextos culturals, 
si bé és molt probable que els responsables de 
la Revista Musical Catalana, d’orientació ger-
manista, trobessin certes dificultats a donar 
suport a un dels bàndols contendents, especial-
ment perquè en situacions de conflicte extrem 
la clarividència és el primer que es perd.
 En el moment de la proclamació de la Sego-
na República, a Espanya la gentada va envair el 
carrer i el va omplir de càntics i himnes. El fet 
assolí unes dimensions tan considerables que 
el compositor Enric Morera denuncià les auto-
ritats de la Sociedad de Autores pel fet que la 
sardana de la seva obra lírica La Santa Espina 
fos convertida per la població en himne de ba-
talla nacionalista i republicà, i ell no en rebés ni 
un duro pels drets. La popularitat de l’obra, re-
sultat d’una errònia interpretació del contingut 
del text —el «Som i serem gent catalana»—, 
es decantà cap a una intenció nacionalista que 
prefigurava un salt endavant en les reivindica-
cions de país. Aquest és un testimoni més de la 
presència sonora dels moviments cívics, però té  
menys càrrega política de la que se li sol atribuir, 
perquè, tal com el mateix Morera va deixar 
anotat en les seves memòries intempestives, 
Moments viscuts (1936), el seu autor estava 
preocupat per qüestions molt més vulgars.
 El compromís polític del músic arribà a un 
nivell dramàtic amb l’esclat de la Guerra Civil, 
que, a Catalunya, tenia un sentit específic. Hi 
ha fets notoris que parlen de la ineludible presa 
de posició del músic davant les tensions socials 
produïdes pel conflicte: Jaume Pahissa, creant 

i dirigint l’enregistrament de la banda sonora 
de la pel·lícula Aurora de esperanza, d’Anto-
nio Sau (1937), un pamflet de propaganda 
revolucionària d’escàs valor cinematogràfic; Ri-
card Lamote de Grignon, component el Cartell 
simfònic (1936) com a resposta al compromís 
polític del moment, o l’ineludible Pau Casals, 
proposant un concert de l’Orquestra Pau Casals 
amb una interpretació de la Novena simfonia 
de Beethoven (1937) per recollir diners per als 
soldats del front, són tres exemples puntuals en 
els quals la música queda determinada per la 
situació de conflicte. Aquests posicionaments 
tingueren conseqüències: Pahissa emigrà a 
l’Argentina, no precisament per motius bèl·lics; 
Lamote de Grignon en va rebre les represàlies, 
juntament amb el seu pare, i s’exilià a València, 
i Casals ja havia desaparegut de l’entorn fran-
quista, tot i que el seu prestigi estava per sobre 
de qualsevol represàlia del feixisme imperant, 
com indicava Martorell en l’article «L’expoli 
musical de l’exili (Lamote, Gerhard, Casals)» 
de la Revista Musical Catalana (1994, pàg. 
186–191). Els músics van patir la guerra com 
qualsevol ciutadà: van perdre-hi bous i esque-
lles i es van haver de buscar la vida, intentant 
justificar de la millor manera possible llur perti-
nença al Sindicat Musical de Catalunya, que el 
nou règim va utilitzar per a la represàlia laboral.
 Malgrat els fets exposats, el de músic no és 
específicament un ofici compromès. A què po-
dem atribuir l’especificitat de la desvinculació 
de les situacions conflictives per part del mú-
sic com a tipologia laboral i artística? Tal volta 
a diverses raons: a la dedicació temporal que 
requereix la seva preparació i la seva activitat 
laboral, que el deixa indefens davant de la pos-
sibilitat de participar en activitats de compro-
mís social, que sempre requereixen temps; a la 
dependència econòmica de qui mana, atès que 
els sous del músic provenen de finançaments 
públics i, per tant, no poden enfrontar-se direc-
tament a qui els proporciona el manteniment, 
o, potser, a un alt sentit de servei que deriva de 
la necessitat de servir el públic i que l’obliga a 
ser condescendent i a reservar-se l’opinió.
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que assolaven l’època. Pel que fa a la Setmana 
Tràgica (juliol de 1909), el número del mes de 
setembre a penes fa referència als esdeveni-
ments; s’hi publica la segona part d’un article 
de Joaquim Nin sobre l’estat de la música a Eu-
ropa, Pedrell continua amb els seus estudis so-
bre músics vells i es fan anuncis diversos de la 
vida musical. Únicament en la secció de repàs 
de la vida musical, i referint-se a Barcelona, 
s’hi anuncia: «Teatres.— Els tristos aconteixe-
ments del passat Juliol foren per als teatres que 
actuaven aquells dies una forta sotragada, de 
la qual la novella empresa del Politeama de les 
Arenes no pogué pas referse’n. La companyia 
quedà dissolta i l’espectacle d’òpera que havia 
lograt atraure darrerament força gentada a les 
Arenes fou suspès» (pàg. 295).
 Quan esclata la Primera Guerra Mundial (28 
de juny de 1914, atemptat de Sarajevo; 28 de 
juliol, declaració de guerra), la revista no fa cap 
referència a la situació. Llavors l’Orfeó Català 
tenia prevista una excursió artística a París i a 
Londres, que realitzà amb èxit, i es dediquen 
pràcticament totes les planes d’un número ex-
traordinari i molt abundós als comentaris dels 
concerts. Segons la Revista Musical Catalana, la 

vida a Catalunya va continuar com si no hagués 
passat res; es fa referència puntual a les activi-
tats concertístiques i, fins i tot, es publica una 
necrològica internacional que no sorprèn, atesa 
l’orientació cecilianista dels dirigents de l’Orfeó 
Català: la mort del papa Pius X, el promulgador 
del Motu proprio (1903) que va obrir les portes a 
la reforma de la música religiosa arreu del món. 
 Tanmateix, una noteta en un racó de la re-
vista fa al·lusió al conflicte bèl·lic i a una certa 
sensibilitat dels responsables de la publica-
ció: «Un bon patriota.— Segons l’Eventail de 
Brussel·les, el conegut pianista i compositor 
Arthur de Greef (professor del Conservatori 
de Brussel·les) s’ha inscrit com a voluntari de 
l’exèrcit belga i ha reclamat l’honor de poder 
anar tot seguit a la línia de foc. Veus aquí un 
bon músic que és, a més, un excel·lent patrio-
ta» (octubre, pàg. 323). 
 En el número de novembre, en l’apartat de 
cròniques des de l’estranger, s’hi indica: «Des 
de Nova-York.— Allunyats de l’espantós conflicte 
que destrossa la malaurada Europa, els països 
lliures que s’acoblen sota la bandera estelada 
són el més segur refugi per als artistes que han 
d’emigrar deixant enrere per tota música la cre-

Cartell anunciador del concert de l’Orfeó Català al Royal Albert Hall, 1914. CEDOC. 
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Tot i que una guerra no és mai un fet gaire agra-
dable de celebrar, enguany s’escau la comme-
moració d’aquella empresa en què es va em-
brancar el nostre país l’any 1705, i que es va 
cloure fa tres segles, el dia 11 de setembre de 
1714: la Guerra de Successió, que per a Bar-
celona, Catalunya i les terres de l’antiga Coro-
na d’Aragó va tenir una significació que va anar 
més enllà de la disputa dinàstica o dels conflic-
tes entre les potències europees. El tricentenari 
d’aquesta data, certament, ens porta a evocar 
fets polítics i militars amarats d’èpica, però so-
vint correm el risc que aquest èmfasi ens faci 
oblidar allò que va representar aquesta aventura 
històrica en els diferents vessants culturals, un 
fet més de doldre si tenim en compte que va ser 
en el camp musical —tradicionalment escindit o 
fins i tot massa ignorat en la majoria d’estudis de 
la cultura catalana— on la transcendència fou 
més marcada i duradora, i més tractant-se de 
l’època en què es consolida l’estil musical del 
barroc ple europeu, amb creadors clàssics com 
Alessandro Scarlatti o Arcangelo Corelli (mort el 
1713), i amb la producció de compositors joves 
com ara J. S. Bach, Telemann, Händel o Vivaldi, 
que aleshores estaven en la seva etapa creativa 
més plena. Es tracta d’uns noms que, pel fet de 
ser avui prou coneguts per tots els públics, no 
ens han de fer oblidar avantpassats nostres com 
Josep Elies, Tomàs Milans, Antoni Martí i Coll o 
Francesc Valls, que foren els seus coetanis.
 El cas és que Catalunya, després de segles 
d’absentisme reial, va tornar a tenir en aquest 
període una cort a la seva capital, encara que 
fos una cort alternativa a la dels enemics, que la 
tenien a Madrid. Però potser va ser precisament 
aquest caràcter alternatiu o fins i tot precari allò 
que va fer que l’aparell propagandístic i de pres-
tigi es desenvolupés enormement per tal d’as-
solir el nivell que s’esperava d’una monarquia 
europea de l’època, la qual cosa implicava unes 
despeses sumptuàries que avui —com també 
per a determinats sectors socials de la mateixa 
època— ens poden semblar irracionals i fora de 
lloc, ateses les circumstàncies econòmiques que 
va patir el país en guerra. Com deia la veu popu-

lar, «es perden les places i el rei tot s’ho gasta en 
músiques».
 Si en l’àmbit de la música religiosa Catalu-
nya era, durant el barroc, una potència impor-
tant, amb un excedent de músics i compositors 
que sovint nodria també les capelles d’arreu de 
la monarquia dels Àustries, no s’esdevenia així 
en altres camps que havien estat més bandejats 
per l’absència de corts o d’altres centres musicals 
que afavorissin la producció escènica i lírica, com 
també de la música per a conjunts instrumentals, 
antecessors de l’orquestra moderna. En efecte, 
l’escola de Montserrat i els seus mestres, al cos-
tat dels compositors lligats als principals centres 
religiosos seculars o regulars del país, posaren 
molt alt el nivell de la composició de música 
d’església. En aquest aspecte és obligat esmentar 
Francesc Valls, el mestre de capella de la catedral 
de Barcelona, harmonista agosarat i assimilador 
franc i obert de les innovacions arribades amb el 
cosmopolitisme de la cort reial, potser sota el 
guiatge del compositor oficial, el mestre de la ca-
pella reial Giuseppe Porsile, o potser per les parti-
tures trameses des de Viena o Nàpols.  
 Val a dir que Carles d’Àustria i la seva mu-
ller assistien regularment a missa a Santa Maria 
del Mar, on s’arribava directament des del palau 
reial —actualment destruït— per un corredor 
elevat —que va ser enderrocat en una data tan 
propera com 1986. No és estrany, doncs, que 
l’organista d’aquesta església, Ignasi Vidal, dedi-
qués una cantata a la reina en un estil plenament 
italià, amb àries da capo i recitatius, com també 
ho va fer després el jove Pere Rabassa —prin-
cipal deixeble de Valls— amb Elisa, gran reina, 
dedicada a celebrar una de les últimes victòries 
de l’exèrcit austriacista, la batalla d’Almenar. El 
mateix Valls, al costat de les obres policorals de 
gran format per a la catedral de Barcelona que 
li han donat més renom —com la famosa missa 
Scala aretina—, va compondre cantates i tonos 
per a veu solista i baix continu, com també ho 
va fer Tomàs Milans, mestre de la capella priva-
da del Palau de la Comtessa, que estigué molt 
lligat a un personatge tan carismàtic com sant 
Josep Oriol, el qual va morir en vigílies de la 
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amb qui es va casar a Barcelona. Sí que sabem 
que el violinista Angelo Ragazzi, autor de sonates 
i concerts per a cordes, va ser un dels principals 
músics que van arribar a Barcelona reclamats per 
Carles d’Àustria al seu virrei de Nàpols, com tam-
bé Domenico Sarao, mestre d’arxillaüt de la reina 
Elisabet Cristina, i de qui ens explica Francesc de 
Castellví que el van retornar a Nàpols perquè va 
embogir d’amor per la seva alumna.
 En tot cas està documentat que, l’any 1707, 
Carles d’Àustria va encarregar un conjunt d’ins-
truments de corda a Antonio Stradivari, que pro-
bablement no van arribar mai a Barcelona per 

causes de la guerra, com tampoc no van arribar 
a Madrid els que volia comprar anys abans el 
seu contrincant, Felip V: ara per ara segueix sent 
una incògnita quin dels dos reis va encarregar el 
conjunt de Stradivarius que actualment es con-
serva al palau d’Oriente de Madrid. En tot cas, 
no és estrany que lutiers catalans com Bofill o
Guillemí acabessin prenent com a model per a 
les seves creacions els instruments napolitans, 
més que no pas els de Cremona; una anècdo-
ta més que palesa fins a quin punt en fou, de 
transcendent, l’establiment a Barcelona de la 
cort de Carles d’Àustria.

Carles III, detall del reconeixement dels privilegis de la ciutat de Barcelona, 1708. AHCB.
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guerra, l’any 1702. Aquestes tres institucions, 
juntament amb la capella de Santa Maria del Pi, 
monopolitzaven l’activitat musical en una ciutat 
que, fins llavors, no havia tingut gairebé cap al-
tre mecenatge en aquest àmbit. Val a dir que els 
respectius mestres de capella componien també 
grans villancets, que, fora de l’acte litúrgic prò-
piament dit, esdevenien concerts massius i que 
—en un esperit clarament de Contrareforma— 
atreien la gent al temple més que no pas la de-
voció o la pietat. Pensem que els actes religiosos 
solemnes, sovint amb durades de moltes hores, 
oferien un espectacle total que freqüentment era 
esperat amb interès per totes les capes socials.
 En l’àmbit de la música civil, aquests anys 
del barroc ple veuen com proliferen els certà-
mens literaris (universitat, escoles dels jesuï-
tes…) i les sessions acadèmiques, com les de 
la famosa Acadèmia dels Desconfiats, en què la 
música tenia un paper principal, avui impensa-
ble, però que en aquella època realçava l’acte 
cultural i alhora el legitimava. A la vegada, els 
mateixos compositors de música religiosa eren 
destacats compositors de música profana o amo-
rosa, un fet propiciat pel joc entre l’amor «diví» i 
l’amor «humà», que facilitava la retòrica poètica 
comuna del temps, amb llicències i equívocs que 
sovint eren condemnats pels sectors més estric-
tes de l’Església. Un dels principals compositors 
d’aquest gènere va ser l’arpista de la capella de 
la Catedral Jaume Sagau, que es va establir a 
Lisboa arran de les noces de la germana de Car-
les d’Àustria amb el rei de Portugal, i hi va fer 
carrera com a compositor i editor de música.
 El cas de la música de dansa és més com-
plex, car els inicis del xviii són testimoni de la ir-
rupció de nous balls, com el minovet (“minuet”) i 
altres formes vingudes de la cort de França, que 
coexisteixen amb les tradicionals danses ibèri-
ques, com les follies, les xacones, els villanos o 
la mateixa «cerdana». L’alternança d’un estil i 
l’altre és habitual en les festes de l’alta societat 
i fins i tot en les dedicades als reis, fins al punt 
que esdevenien a vegades espectacles coreogrà-
fics coneguts com a momerías. Molts d’aquests 
temes autènticament populars els trobem reco-

llits en antologies de l’època o en els mètodes 
per aprendre a tocar instruments, principalment 
els tractats de guitarra de Gaspar Sanz, Francesc 
Guerau o Santiago de Murcia.
 Pel que fa a la música escènica, la capital 
del Principat tenia un teatre amb una antiguitat 
que es remuntava a la segona meitat del 1500, 
però sembla que aquesta «casa de les comè-
dies» —coneguda més endavant com a Teatre 
de la Santa Creu i després com a Teatre Princi-
pal— no reunia en aquells temps les condicions 
mínimes per ser teatre reial. Fou probablement 
per això que el nou rei va fer que el Consolat 
de Mar li cedís la gran sala gòtica de la Llotja 
(al davant mateix del palau ja esmentat) per tal 
de fer-la servir com a «Regio Teatro» de la cort. 
Tot i que allí no s’hi va representar Il più bel 
nome, d’Antonio Caldara —com tan sovint s’ha 
dit—, sí que s’hi van escenificar obres com Ze-
nobia in Palmira, composta en col·laboració per 
Fortunato Chelleri, Andrea Stefano Fiorè i Fran-
cesco Gasparini; Scipione nelle Spagne, de l’es-
mentat Caldara, o Dafni, de l’anomenat Barone 
d’Astorga (1680–1757), un compositor i cantor 
sicilià que es deia realment Emanuele Gioacchi-
no Cesare Rincón d’Astorga. Si Dafni era una 
pastoral arcadicobucòlica, les altres òperes eren 
drames de gran format, amb arguments basats 
en l’antiguitat clàssica i que en darrer terme es-
taven destinades a glorificar i legitimar el poder 
establert. En la mateixa línia propagandística es 
trobaven també les serenates de cambra i les 
cantates escèniques compostes per commemo-
rar aniversaris i esdeveniments reials, com és el 
cas d’Imeneo, representada per les noces reials 
del 6 d’agost de 1708.
 Ben altrament que en el cas de les òperes, la 
interpretació de sonates, suites o concerts no dei-
xava aleshores el vestigi inequívoc d’un text im-
près ni tampoc referències concretes en les crò-
niques coetànies. És per això que en el camp de 
la música instrumental no podem parlar de títols 
concrets fets a Barcelona, tot i que consta que 
s’haurien interpretat a la cort partites de Johann 
Joseph Fux i potser les suites de Charles Des-
mazures dedicades a la primera dona de Felip V, 



Des de temps pretèrits hom ha sentit la ne-
cessitat de manifestar els sentiments a través 
de les cançons i els himnes…, i aquesta ne-
cessitat s’ha incrementat de manera super-
lativa quan la societat s’ha submergit en les 
convulsions de les guerres. Així, en cadascun 
dels successos importants de la nostra història 
els diferents grups socials implicats han estat 
capaços de generar lletres i melodies, símbols 
unitaris d’identitat que forgen i enriqueixen la 
memòria col·lectiva. La capacitat creativa no 
ha tingut límits: marxes, himnes, cançons i pe-
ces de caire més popular, com villancets, jotes, 
fandangos i seguidilles, de nova factura o amb 
lletra adaptada a melodies conegudes, formen 
el vast i ric patrimoni popular que actualment 
redescobrim.
 La Guerra de Successió marca el punt 
d’inflexió pel que fa a les composicions mu-
sicals utilitzades amb finalitats polítiques. Si 
la pràctica propagandística ja havia tingut els 
seus antecedents en la guerra literària esta-
blerta durant la Guerra dels Segadors i en la 
vinculació de les celebracions religioses amb 
els fets bèl·lics d’aquell segle xvii, és en aquest 
conflicte quan la música pren un protagonisme 
excepcional i se suma als textos panegírics i 
propagandístics. Amb el desembarcament de 
l’arxiduc Carles a Barcelona, els villancets can-
tats en les festives aclamacions organitzades 
per les institucions, amb textos dedicats al Sol 
de Borbón, traspassaren a les melodies popu-
lars el descrèdit del monarca: «Veréis que un 
francés ha venido / solo a España / por que-
rer robar […] Gavachos traidores y aleves…». 
L’element musical propagandístic —òperes, vi-
llancets i la cançó popular— es posà al servei 
de la nova causa. El setge de la ciutat de 1706 
fou recollit per una cançó, Lo siti de Barcelona, 
a mode de les antigues «relacions de batalla», 
mentre que un Pregón sonoro serviria perquè el 
reconegut Carles III manés la sortida immedia-
ta del duque de Anjó. 
 La música patriòtica, desenvolupada a 
França a partir de la Revolució, arribà a la 
Península durant la Guerra del Francès i les 

dècades posteriors. Aquells himnes sorgits del 
poble serien emprats per crear un sentiment 
col·lectiu i animar els sentiments més liberals, 
tot cantant: «Vivir en cadenas, / ¡cuán triste 
vivir! / Morir por la patria, / ¡qué bello morir!». 
L’odi vers els francesos —«antes moros que 
gabachos», escrigué un capellà de Banyoles— 
encoratjà el poble barceloní ocupat a interpre-
tar en l’àmbit privat aquelles composicions 
patriòtiques que clandestinament arribaven a 
les seves mans. En elles, s’hi enaltia la figura 
de Ferran VII, es ridiculitzava la pérfida grey 
invasora i es victorejaven els comandaments 
militars i les seves gestes bèl·liques, la Cons-
titució i la col·laboració anglesa. Les melodies 
conegudes serviren de base per a les inspirades 
lletres. Amb la melodia de la cèlebre corranda 
de Menéndez Bebamos, bebamos del suave 
licor es cantà la marxa militar Marchemos, 
marchemos, la espada empuñad, i amb la mú-
sica de La Marseillaise, l’himne A las armas, 
corred, patriotas. Els escriptors més distingits 
del moment s’uniren a la inspiració musical, 
entre d’altres, de Ferran Sor, que a l’inici de la 
guerra es trobava a Andalusia. També a Palma, 
dos catalans expatriats publicaren una cançó 
patriòtica amb motiu de l’aniversari del rei i 
hi aparegueren cançons dedicades als quintos 
catalans de 1811 i 1812.
 Quan Ferran VII aconseguí convertir-se en 
el rei, després que fossin vençuts els francesos, 
els textos d’himnes es capgiraren. El que s’ha-
via aconseguit amb cants de llibertat i de refor-
mes ara queia sota el jou de la reacció absolu-
tista i la condemna de la religió. Es perjurava 
de la Constitució de Cadis i aviat es comença-
ren a perseguir els afrancesats. «Murieron los 
liberales / murió la Constitución / porque viva 
el rey Fernando / con la Patria y la Religión», 
cantaven els absolutistes mentre perseguien els 
adversaris polítics. Els fets ocorreguts durant 
la Restauració borbònica prepararen el terreny 
per al que havia de succeir durant el Trienni 
Liberal, sota el lema «Libertad o muerte».
 El Trienni fou el primer període en el qual 
els barcelonins liberals pogueren expressar els 
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per a les Milícies: el gener de 1822 l’orques-
tra de l’establiment gimnàstic militar obsequià 
Riego amb un himne musicat pel jove milicià 
Marià Obiols, que posteriorment fou un destacat 
compositor d’òperes. 
 Les composicions recollien el nou ideari 
simbòlic: la Constitució, la llibertat sacrosanta 

i la figura dels comuners, amb referències con-
tínues a Bravo i Padilla i al penó morat. S’hi 
escrigueren títols tan significatius com l’Himno 
de Riego i el Trágala, sens dubte un dels càn-
tics provocadors més identitaris d’Espanya, 
els quals van perviure fins al segle xx. Contra 
les arengues musicals liberals, els absolutistes 
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seus sentiments lliurement a través d’himnes i 
cançons patriòtics, presents en la majoria dels 
actes públics que s’hi celebraren amb la finali-
tat d’instruir un poble majoritàriament analfa-
bet. Segons els diaris de 1821, la música del 
4t Batalló de Milícies, en passar la processó 
del Corpus, encertà a tocar l’himne que havia 

posat en música un soldat seu, el ciudadano 
Ramon Carnicer, director de l’orquestra del Teatre 
de la Santa Creu i compositor de renom, que 
després, el 1827, fou traslladat forçosament 
pel rei a Madrid amb l’única finalitat de tenir 
un teatre de més prestigi que el de Barcelona. 
La música també serví per reclutar els joves 

Públic sortint del Liceu després d’haver esclatat la bomba el 1893. Salvador Rosés, MUHBA.
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ca foren Cádiz, amb el seu popular pasdo-
ble, aclamat com a himne a la dècada dels 
noranta i al qual un periòdic madrileny in-
tentà posar lletra mitjançant un concurs, o 
Las corsarias, amb el popular pasdoble de La 
banderita, que sonava per tot arreu durant la 
guerra d’Àfrica de 1920.
 La proclamació de la Segona República 
suposà la recuperació del repertori anterior. 
La Marsellesa, l’Himno de Riego i La Interna-
cional sonaren des dels múltiples sectors que 
havien propiciat la caiguda de la Monarquia. 
També les identitats nacionals es manifestaren 
a través dels seus càntics: es cantava Els se-
gadors, encara que la recentment instaurada 
Generalitat intentà imposar El cant del poble, 
amb lletra de Josep M. de Segarra i música 
d’Amadeu Vives, com a himne de Catalunya, 
però no tingué acceptació.
 Durant la Guerra Civil, la música recuperà el 
paper predominant que havia exercit en els con-
flictes de la primera meitat del segle xix: amb la 
música es va voler vèncer, es popularitzaren i fi-
xaren les ideologies, es castigà i reprimí el vençut 
i s’imposà la ideologia del vencedor. La ràdio fou 
el mitjà de difusió més utilitzat. El bàndol que de-
fengué la República aglutinà diversos grups amb 
els seus respectius cants: els propers al comu-
nisme entonaven La Komitern i La Internacional; 
l’anarquisme i la FAI tenien Los hijos del pueblo 
i Bandera roja; els republicans, l’Himno de Rie-
go, i el nacionalistes catalans, Els segadors. Els 
textos de la zona republicana recolliren els di-
ferents episodis de la contesa, i la participació 
de les Brigades Internacionals propicià l’arri-
bada de composicions d’origen rus, francès i 
mexicà. També els militars aixecats posseïen 
els seus himnes, quasi tan variats com els de 
la zona republicana. El 1937 el Boletín ofi-
cial de la Junta Técnica del Estado decretà 
que el Cara al sol, l’Oriamendi i l’Himno de 
la Legión fossin càntics nacionals. Per pri-
mera vegada es disposà que l’antiga Marcha 
granadera, amb lletra de Pemán, fos himne 
nacional. Tant un bàndol com l’altre recolli-
ren els càntics i himnes en col·leccions que 

es venien i repartien en els actes propagandís-
tics, i s’interpretaven en els mítings, els actes 
civils i religiosos i en les funcions teatrals. A 
Barcelona, en els concerts, tant a les sales de 
ball com en les funcions que es feien al Liceu, 
sovint s’interpretaven els himnes i càntics que 
dominaven en el sector republicà. Fins i tot en 
les curses de braus, els toreros desfilaven al 
so de l’Himno de Riego i de La Internacional, 
perquè alguns pasdobles s’identificaven amb 
els repertoris que s’interpretaven en el sector 
colpista. Interpretar Wagner podia ser entès 
com una provocació, perquè era l’autor predi-
lecte de Hitler. D’igual manera, els franquistes 
intentaren evitar les obres de Stravinsky, o de 
qualsevol compositor soviètic o massa avant-
guardista, per considerar-lo revolucionari. El sim-
bolisme no era banal.
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atiaren el seu Serení sandunguero i el Lairón 
realista. Pels carrers de Barcelona es comen-
çaren a sentir les guerres a so d’himnes, i dels 
carrers es passà al Teatre de la Santa Creu; 
les representacions d’òpera i de teatre acaba-
ven amb el cant d’himnes patriòtics i liberals. 
Fins i tot els títols de les obres teatrals feien 
pensar en un nou gir ideològic. La restitució 
del sistema absolutista significà una repressió 
a Barcelona cruel i despietada.
 Iniciat el segon terç del segle, després de 
la mort de Ferran VII, s’obrí la fase de con-
solidació d’un liberalisme dividit, que trobà 
la més forta oposició en els carlins, amb el 
seu lema «Dios, Patria y Rey»; en una guerra 
civil cruel desenvolupada en tres períodes, la 
qual va paralitzar més d’una vegada la vida 
de les ciutats, i convertí els camins en un lloc 
insegur, de venjances i assassinats. Com ha-
via ocorregut en conflictes anteriors, els dos 
bàndols elaboraren himnes, forts i insultants, 
sanguinaris. Als himnes liberals del Trienni se 
n’hi uniren d’altres de nova factura, musicats 
a Madrid per Carnicer, en els quals es festeja-
ven els esdeveniments polítics i militars i es 
lloaven els protagonistes de la contesa. Espar-
tero, que el 1842 proclamà la necessitat de 
bombardejar Barcelona cada cinquanta anys, 
fou victorejat amb estrofes dignes dels grans 
herois. Aquests himnes foren contestats pels 
carlins amb l’Oriamendi, paradoxalment, una 
marxa arrabassada als partidaris de la regent 
Maria Cristina després de la victòria en aque-
lla batalla, i amb cants populars inspirats en 
trabucaires i bandolers. 
 En l’escenari bèl·lic de les dècades dels 
trenta i dels quaranta irromperen amb força 
en el panorama polític les masses populars. 
El 1835 el descontentament social era palpa-
ble i la situació desencadenà diverses revoltes 
populars, les anomenades bullangues. Durant 
aquests episodis es cantaren himnes i altres 
càntics de contingut ideològic revolucionari. El 
1843 va haver-hi a Barcelona una forta revolta 
contra l’oligarquia, anomenada la Jamància. 
Aleshores esdevingueren populars la Cançó de 

la paella i la cançó revolucionària del Xirivit. 
Des dels cants es volgué resistir i esperonar la 
revolta, com el 1714, al crit de «Mori l’aristo-
cràcia!». Al seu torn, el republicanisme català 
cantava La Campana, el seu himne i símbol.
 El 1868 triomfaren les ideologies liberals 
i republicanes. Amb el suport de Barcelona 
triomfà La Gloriosa al crit d’«¡Abajo los bor-
bones!». Arreu començà a sonar l’Himno de 
Riego, i Clavé escrigué un himne.
 Durant la segona meitat del segle xix i el 
primer terç del xx, sobretot, a partir de la Res-
tauració, amb l’aparent estabilitat política, 
la producció d’himnes i cançons patriòtics i 
polítics minvà. En aquest sentit, cal recordar 
que és en aquest període que es discuteixen i 
s’assenten les bases del nacionalisme musical, 
basat, en el cas català, en la recuperació de 
la llengua i en la cançó popular; per tant, la 
mirada musical es trobava fixada en una qües-
tió més cultural i social que no pas política i 
militar. Aleshores, l’escassa inspiració bèl·lica, 
seguint les directrius polítiques estatals, es 
traslladà als conflictes exteriors. En l’imagina-
ri col·lectiu, les guerres del Marroc i de Cuba 
van ser grans moments d’identificació social, 
foren la imatge èpica d’un estat que estava en 
descomposició i en crisi permanent. Per això, 
en els himnes i càntics que s’hi escrigueren 
hi començà a penetrar el concepte de nació 
espanyola, tal com ocorria a la resta d’Europa 
i com a unitat contra l’enemic exterior. Malgrat 
això, el seu contingut era buit, mancat de for-
ça, a vegades artificial, tot i que en el cas de 
la guerra de Cuba arribaren a crear uns ànims 
exaltats. A Barcelona, però, la reacció va ser 
molt diferent de la de la resta de l’Estat.
 En el teatre, el repertori líric es poblà d’al-
gunes peces circumstancials, amb les quals 
s’intentà propagar aquell nacionalisme forçat. 
La música de la sarsuela marcava el dia a dia 
de la gent del poble senzill, que no podia pa-
gar les entrades de les funcions d’òpera; per 
tant, les seves imatges i els seus símbols hi 
arrelaren d’una manera molt forta. Tal vegada
els exemples més representatius d’aquella èpo-



L’any 1862 Hans Christian Andersen va fer un 
viatge per la Península que planejava amb delit 
de feia temps. Quan va arribar a Barcelona, va 
escriure: «[…] em sentia al París d’Espanya: a 
tot arreu hi ha un aire com de França». L’escrip-
tor era ja un home viatjat per Europa quan va 
fer l’estada barcelonina. Traginava amb ell força 
manies, i un bon gruix de tòpics sobre un país 
que, des de fora, es volia exòtic a qualsevol preu. 
Per això es va sorprendre de la sumptuositat dels 
cafès barcelonins, i de la bona cuina de la Fonda 
Orient. No hauríem d’amagar, però, tot l’itine-
rari d’aquells pocs dies: Andersen no va anar 
a cap concert; va anar a la plaça dels braus.
 Els cafès barcelonins van marcar la vida 
musical de la ciutat entre el darrer terç de segle 
xix i les primeres dècades del xx. Van ser el ter-
mòmetre dels gustos estètics, els cenacles de la 
modernització de la ciutat. Molt sovint van ser-
vir «el plat de llenties» a més d’un músic que, 
anys a venir, acabaria tocant o dirigint al mateix 
Teatre del Liceu. És clar que d’altres van prefe-
rir passar del cafè al celler, i d’allí, al Paral·lel.
 En un antic estudi, Lluís Almerich citava 
una tirallonga de cafès barcelonins de principis 
del segle xix: Can Paró, de la Rosa, de Guàrdies, 
de la Font, de la Riera, del Pi, la Constància, 
l’Harmonia, el de Neptú, l’Aurora o el cèlebre 
Cafè Cuyàs, conegut com el Cafè de les Set Por-
tes, als pòrtics d’en Xifré. El costum de fruir del 
cafè tenia ja tradició a la ciutat. Al segle xviii, 
abans d’anar a escoltar òpera al Teatre de la 
Santa Creu, el públic solia anar a prendre un 
cafè al Caponata, al pla de les Comèdies.
 Cada cafè vuitcentista tenia la seva pròpia 
parròquia, i era el punt de trobada de barce-
lonins que compartien ideologies comunes. Al-
guns cafès eren de tendències lliurepensadores, 
d’altres eren freqüentats per obrers, mentre que 
calia canviar de cafè per reunir-se amb els utò-
pics icarians i saintsimonians de la ciutat, que 
no eren pocs. Als cafès, com a les tavernes, 
es feia música: s’hi cantava i s’hi programa-
ven concerts, amb més o menys freqüència. A 
vegades s’hi muntaven algunes representacions 
teatrals, per més que fossin d’estar per casa, i 

sota l’amenaça de ser prohibides, o es feia tea-
tre de titelles quan es posà de moda, el qual era 
sovintejat als Quatre Gats. 
 Clavé reunia els seus primers coristes al 
Cafè de la Granota. Al Cafè de l’Embut hi van 
interpretar Les flors de maig, abans de can-
tar-les als espais de concert, al Jardí d’Euterpe. 
Ramon Bartumeus, director de la coral Barcino, 
una mica un èmul de Clavé, es registrà més 
d’una vegada com a «cafeter», en lloc de fer-ho 
com a músic. Era habitual que, als primers lo-
cals de concert a l’aire lliure, hi funcionés com 
a negoci central un cafè, i possiblement Bartu-
meus treia més benefici de l’explotació del cafè 
que no pas de les entrades als concerts.
 Els nous teatres de la ciutat mantenien una 
relació de simbiosi amb el cafè. La majoria dels 
teatres aixoplugava un local on continuada-
ment hi havia activitat. Era tan popular el cafè 
del Principal, el del Liceu o el de l’Odeon com 
les mateixes sales dels concerts. Les baralles 
entre els liceistes i els «cruzados», els partida-
ris dels teatres del Liceu i Principal, arrencaven 
de dins dels cafès.
 Les relacions entre els locals de cafè i la 
música són tan diverses com les maneres d’ela-
borar el beuratge estimulant. Els cafès foren un 
indret de trobada, de discussió i d’intercanvi 
d’idees, de programació de concerts, d’estrenes 
d’intèrprets novells, de noves provatures estèti-
ques alliberades dels condicionants de les sales 
de concert; és a dir, un reflex del canvi en els 
gustos musicals. No substituïren mai les pro-
gramacions concertístiques, ni tampoc cap cafè 
no arribà a tenir una temporada d’òpera. Però 
a la Barcelona del canvi de segle, sense els ca-
fès, no s’haurien bastit edificis emblemàtics, ni 
s’hauria desvetllat la consciència nacional, ni 
s’haurien organitzat grups corals. Aquesta afir-
mació no és cap atzagaiada; té prou fonament, 
més enllà del que podria semblar una posició 
festiva i ociosa. Paco Villar no dubta a qualificar 
Barcelona com una «ciutat de cafès».
 A mitjan segle xix, al Cafè de les Delícies 
s’hi aplegaven els escriptors que impulsaren els 
Jocs Florals. No és estrany, doncs, que el músic 
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Ball de màscares al Liceu. Fundación Cultural Privada Rocamora.



27

 I la música? Només cal fullejar les pàgines 
dels diaris de l’època, i hi trobarem que en les 
d’espectacles s’hi anunciaven les actuacions 
d’un jove Millet, o les d’un violoncel·lista tot 
just arribat del Vendrell al Cafè Tost de Gràcia, 
un xicot anomenat Pau Casals. El 1886 el Cafè 
de les Delícies llogava el pianista Granados. Un 
dels cafès més paradigmàtics amb la vinculació 
musical va ser el Gran Cafè Espanyol, situat al 
Paral·lel. A partir del segle xx va convertir-se en 
el cafè més gran de tot l’Estat. Per encabir-hi 
tothom, els seus propietaris van voler que fos 
un indret «sense ideologia». Hi actuaven pia-
nistes de bona anomenada, i en diverses oca-
sions s’hi aplegà el Septimí Harmònic, un grup 
de músics integrants de la Banda Municipal. 
 Els noms dels cafès seguien les modes mu-
sicals. L’onada del wagnerisme va fer néixer 
l’Or del Rhin (1924) a la rambla de Catalunya. 
Com l’òpera wagneriana, aquell cafè aplegava 
una varietat infinita de menges i de clients. Du-
rant molts anys aquí hi tocà Eduard Toldrà, al 
capdavant d’una orquestrina amb el seu amic 
Planàs, amb repertoris més escabellats que els 
que es podien escoltar a les sales de concerts. 
Quan arribà la moda del jazz, després de la Gran 
Guerra, els noms dels cafès adoptaren el ma-
teix caient que les peces ballables americanes.
 Sis anys més tard que Andersen, l’arqui-
tecte Charles Garnier féu un tour per Espanya. 
Retornà a França per Catalunya, i s’allotjà a 
Barcelona. D’aquí en dibuixà la façana del 
Teatre Principal i uns coristes en una funció. 
Va anar al teatre, on escoltà «la musique de 
Rossini», i va poder fumar mentre escoltava La 
cenerentola. Garnier no parlà dels cafès bar-
celonins, potser per xovinisme. Sí que es va 
fixar, en canvi, en les noies andaluses [sic], de 
cabells negres i rostres pàl·lids... que passeja-
ven per Barcelona. A ell els toros li semblaven 
un espectacle affreux, paorós. Garnier sembla 
que tampoc no buscava els concerts a la ciutat. 
S’equivocà d’indret? Havia d’haver anat al cafè 
per escoltar música?
 Cauríem en el simplisme més absolut si vol-
guéssim preguntar-nos per què a Barcelona no 

hi havia la frenètica activitat concertística d’al-
gunes contrades germàniques, o de París ma-
teix. Aquí la música era fruïda des d’uns altres 
paràmetres. El nostre romanticisme no és exò-
tic en el sentit francès, perquè els exòtics eren 
els nostres avantpassats, als ulls d’Andersen 
i de Garnier. El que en un altre indret, nòrdic 
per excel·lència, era una sala de concerts, aquí 
compartia espai amb les pistes de ball de car-
naval. O bé arranjava espais de lleure i esbarjo 
a l’aire lliure, imitant els models francesos dels  
concerts promenade. A París, meteorològicament 
parlant, això hauria estat impensable. Els àm-
bits de concert en espais tancats seguien les 
pautes de cases i salons privats, o esdevenien 
una adaptació dels concerts spirituels de qua-
resma. Aquest era el cas de la sala del gremi 
dels velers, un espai d’usos sacres convertit en 
sala simfònica de petita cabuda.
 Com a Itàlia, els teatres barcelonins foren 
durant anys les veritables sales de concert. Al 
Liceu, Ferdinand Hiller dirigí les simfonies de 
Beethoven, esgarrifat en veure que els músics 
fumaven com carreters durant els assajos. No 
m’atreviria a dir que hi ha una connexió directa, 
però el cas és que l’aparició de les primeres 
sales de concert a Barcelona —el Teatre Líric, 
conegut com a Sala Beethoven, amb la petita 
Sala Mozart— coincideix amb el moment de la 
proliferació dels cafès a la ciutat. Més teatres i 
nous auditoris representaven més orquestres i 
activitats per als músics barcelonins. Proporci-
onaven, però, el sobresou al nous cafès. Va ser 
llavors, abans de 1936, que la ciutat es conver-
tí en un focus cultural, quan les avantguardes 
espurnejaven els concerts com un mannà llar-
gament esperat, com un cafè a l’Or del Rhin.

26

Josep Piqué també passés per allí, i que l’acom-
panyament musical de la restauració dels Jocs 
Florals de 1859 tingués a veure amb aquell in-
dret. Cap a finals del segle xix el nombre de ca-
fès proliferà. Al Cafè de la Perla, que es trobava 
a la rambla de Canaletes, s’hi reunia el poeta 
Bartrina, juntament amb els músics Lluís Millet 
i Amadeu Vives. També hi feia parada l’escrip-
tor Arús. D’allí nasqué la iniciativa d’organitzar 
un nou grup coral, l’Orfeó Català (1891), que 
el 1908 inaugurà el Palau de la Música. D’altra 
banda, al Cafè Continental hi tingueren lloc un 
munt de trobades d’afeccionats empedreïts a la 
música de Wagner, fins que cristal·litzà la fun-
dació de l’Associació Wagneriana (1901), una 
entitat que, sota el guiatge de Joaquim Pena, 

tingué el braó suficient per convertir Barcelona 
en un feu wagnerià dels més ferms d’Europa, 
quasi tant com Bayreuth.
 L’Edèn Concert va obrir la moda dels cafès 
concert. Estava situat al carrer Nou de la Ram-
bla, on hi havia hagut el Cafè de l’Alegria. Amb 
aquell nou establiment succeí el que passa 
quan el cafè comença a mixturar-se amb begu-
des espirituoses: les fronteres entre els gèneres 
comencen a trontollar, en tots els sentits. Del 
que ara en diríem música d’ambient —muzak, 
per als coneixedors—, es passà als recitals de 
cantants i cupletistes, als números de màgia 
o les exhibicions de balls i de music-hall. I els 
locals també s’ampliaren, amb restaurants… o 
amb foyers i reservats. Coses del Paral·lel.

Cafè Or del Rhin, 1929-1933. Josep M. de Sagarra, AFB.
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Les guerres destrueixen, no creen ni dinamitzen 
—tret del mercat d’armes—, i són un símptoma 
molt dolorós de crisis profundes. Personalment 
no em semblen referències per analitzar els pro-
cessos culturals. Aquests processos es regeixen 
per les idees, i la guerra es genera quan les idees 
deixen de tenir efecte. Sí que assenyalen èpo-
ques, com aquesta terrible seqüència de les tres 
guerres de la primera meitat del segle xx; però 
els signes de la crisi es manifesten en la creació 
cultural, en això que hom s’ha obstinat a ano-
menar l’art.
 La Gran Guerra de 1914, una de les més 
sagnants de la història, va estar emmarcada per 
un moment de grans canvis en les arts. Alguns 
d’aquests canvis la van precedir, com a símp-
tomes que anticipen, i d’altres la van succeir; 
sens dubte, la guerra sí que va incidir en el camí 
de la ruptura que va seguir després de 1945. 
Durant els anys previs al començament de la 
Primera Guerra Mundial, es manifestaren, als 
centres estratègics de la vida musical europea, 
diverses propostes rupturistes i de pes, entre les 
quals destaquen el Pierrot Lunaire o els Gurreli-
eder, de Schönberg, a la Viena dels anys 1912 i 
1913, o Le sacre, de Stravinsky, amb els Ballets 
Russos, a París, el 1913. 
 El món parisenc va acceptar l’ambivalència 
dels punts de mira que havia entronitzat el cu-
bisme de Picasso cap al final de la primera dè-
cada, de la mateixa manera que havia valorat les 
funcions harmòniques autònomes de Debussy o 
de Ravel, tant a través de l’accent expressiu com 
en una elaboració de la forma que s’allunyaven 
del marc clàssic. Els signes de canvi es van in-
tensificar i van obrir el camí cap a l’agressivitat 
de l’expressió que proposava el futurisme de 
Marinetti. D’altra banda, a començaments de la 
contesa sorgí, a proposta de Tristan Tzara, el mo-
viment dadà, en una clara actitud destructiva.
 Després del Pierrot, la producció de Schön-
berg s’alentí pràcticament durant la guerra, ja 
que, a més, s’enrolà en l’exèrcit austríac. En 
aquest relatiu silenci va desgranant la seva pro-
posta del dodecatonisme, la ruptura definitiva. 
En aquest context, el nazisme es va erigir com a 

defensor de la forma clàssica i perseguí aquest 
«art degenerat». 
 Stravinsky, exiliat a Suïssa entre 1914 i 
1920, inicià una recerca cap al camí de la «mú-
sica pura» (Les Noces, Renard o L’histoire du 
soldat), fins que, amb el Pulcinella, començà 
una definició neoclàssica, una opció estètica 
que a Itàlia, almenys, al costat de les propostes 
del futurisme, va evolucionar directament cap al 
feixisme.
 Quant al projecte estètic del grup parisenc, 
el cop que va suposar la guerra va ser decisiu, 
entre altres coses per la dispersió que va provo-
car i les circumstàncies que es van presentar en 
aquells anys. La guerra disseminà aquell grup 
de músics espanyols que van conviure a París 
amb els seus col·legues francesos. Turina va tor-
nar a Espanya el 1913; Falla va fer-ho el 1914. 
Granados s’havia instal·lat a Barcelona, encara 
que la seva presència a París era freqüent, on el 
músic de Goyescas fou molt admirat. Els pianis-
tes Ricard Viñes i Joaquim Nin van restar, com 
Picasso, a París.
 Els francesos van assumir el seu rol patriòtic, 
i van marxar a la guerra: Ravel es va presentar 
a Baiona i, en un primer moment, no hi va ser 
acceptat, però finalment hi va participar com a 
automobilista fins que va marxar per problemes 
de salut; Délage va ser destinat primer a Fontai-
nebleau; Caplet, a Le Havre, i Schmitt, per desig 
propi, se’n va anar a la línia de foc, alhora que 
Roland-Manuel sortia cap a Constantinoble amb 
l’exèrcit expedicionari.
 Debussy, després d’una llarga malaltia, va 
morir el 1918, i molt pocs van anar al cemen-
tiri. Els joves músics francesos s’allunyaren del 
camí del gran mestre del segle; només Ravel en 
mantingué la identitat i, a més, entre 1914 i 
1917 escrigué Le tombeau de Couperin, en un 
cert acostament a la forma clàssica, els números 
del qual els va dedicar a amics morts en la guer-
ra. Les noves propostes estètiques, a partir de 
Jean Cocteau i el Groupe des Six, assenyalaven 
un clar allunyament dels plantejaments i de les 
inquietuds ideològiques de la generació anterior, 
la de Debussy i de Ravel.
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 Robert Gerhard, que havia anat a estudiar a 
Munic, hagué de retornar a casa i estudià amb 
Granados i Marshall, i després, amb Pedrell. Cris-
tòfor Taltabull s’estigué tota l’etapa de la guerra 
a centre-Europa, on cursava els estudis, primer, a 
Munic, i posteriorment, a París. Jaume Pahissa, 
molt actiu en els combats noucentistes, va estrenar 
al Liceu, el 1913, la seva òpera Gal·la Placídia. 
 Finalment, Frederic Mompou, que havia 
començat els estudis de piano a París, va de-
cidir, als vint-i-un anys, tornar i instal·lar-se a 
Barcelona, ja que entrava en període de quin-
tes. Precisament, el 1914 començà la seva 
amistat amb un altre dels cridats a tenir la pa-
raula musical d’aquests anys, Manuel Blanca-
fort, també rellevant des del final de la guerra.
 Aquesta generació nova havia de coinci-
dir en esperit renovador amb la que sorgiria a 
Madrid també a l’entorn de 1920, dels Bau-
tista, Pittaluga, Remacha, Bacarisse, els ger-
mans Halffter, i d’altres; tota una riquesa cul-
tural que la Guerra Civil s’ocupà de mutilar.
 Els processos interromputs semblen una 
constant. Albéniz i Granados moriren prematu-
rament; el primer, el 1909, i Granados, el 1916, 
a causa de la guerra, durant el viatge de tornada 

des de Nova York —on es va estrenar Goyescas 
el 1916, ja que la representació prevista a París el 
1914 va ser cancel·lada. El 24 de març de 1916, 
el Sussex, el vaixell en el qual Granados viatjava, 
va rebre l’impacte d’un torpede que el va destru-
ir parcialment. El caos generat immediatament 
a bord va ser determinant perquè Enric Grana-
dos i la seva esposa, Amparo, morissin ofegats.
 La notícia va arribar a Espanya en ple debat 
entre aliadòfils i germanòfils i va acabar la pa-
ciència de molts intel·lectuals i polítics, que re-
accionaren davant la presumpta «neutralitat», i 
el que això suposava d’aïllament per a Espanya, 
que veia constantment amenaçats i enfonsats els 
seus vaixells mercants. Es publicaren manifestos 
pro nacions aliades d’adhesió dels intel·lectuals 
—i alguns músics— a aquesta causa francòfila.
 En una portada de la revista España, creada 
per Ortega y Gasset, Luis Bagaría hi pintà en 
una caricatura en color les imatges simbòliques 
de Wagner i de Beethoven, afligits i endolats, 
que, als núvols celestials, rebien l’assassinat 
Granados; en el peu s’hi llegeix: «No nos cul-
pes, dice Wagner, que también nosotros tuvi-
mos que sufrir y aguantar a nuestro pueblo, y 
eso que éramos sus hijos».

Quartet Renaixement. Fons fotogràfic del Palau de la Música, c. 1912. CEDOC.
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 Espanya romania neutral; la guerra mantin-
guda a Cuba va enviar a la mort milers de joves 
sense recursos, i la situació es va veure agreuja-
da pel conflicte a l’Àfrica. Resulta contradictori 
constatar que, en plena derrota de 1898, les os-
tentacions de nacionalisme espanyolista alimen-
taven a Madrid un patriotisme aliat de l’èxit de 
la sarsuela i la vida teatral.
 Alhora, la societat catalana promovia la in-
dústria, i el modernisme era la carta d’identitat 
en una estètica integrada a Europa. La reacció 
del noucentisme i el seu retorn a l’ordre esta-
blien punts de mira més racionals. També en 
la cort moltes veus d’intel·lectuals —escriptors 
com Pío Baroja, per exemple— al·ludien, de ma-
nera crítica, a l’Espanya negra.
 Miguel de Unamuno establí, a finals de se-
gle, una crítica terminant al casticisme i a la tra-
dició conservadora, i advocà per una integració 
a Europa. «Espanya està per descobrir —deia— 
i només la descobriran espanyols europeïtzats.» 
Però, curiosament, les seves idees trobaren més 
eco en L’Avenç que a Madrid, epicentre del fe-
nomen. La tradició immobilista i els tòpics d’un 
nacionalisme estimularen José Ortega y Gasset, 
que reflexionà profundament sobre la dimensió 
del concepte de tradició en relació amb el canvi i 
el progrés, en Las meditaciones del Quijote, que 
edità el 1914. No sabem si essent coneixedor 
o no d’aquest text, Falla, que havia deixat París 
a causa de la guerra, definí, el 1915, la seva 
concepció de la música nova i d’una tradició re-
novadora.
 Aquells «afrancesats» que van decidir la seva 
formació a París —Albéniz, Granados, Viñes, Fa-
lla i fins i tot Turina— són els qui definiran la 
bandera de la modernitat. El més germanitzat, 
Conrado del Campo, també s’enrola en el movi-
ment renovador, i el 1915 es propicia a Madrid 
la creació de la Sociedad Nacional de Música.
La figura magistral i erudita de Pedrell va ser una 
frontissa eficaç amb les generacions següents, 
des d’Albéniz, la generació de Falla, Granados, 
Viñes o Malats, fins a Gerhard i Taltabull, que 
van compartir aventura generacional amb Tol-
drà, Mompou o Blancafort, entre d’altres. Les 

seves idees van sustentar una indiscutible cata-
lanitat, en un context social i polític conseqüent, 
amb una clara implantació a Europa.
 Igual que comença un associacionisme a 
Madrid, Barcelona ja ostentava des de 1913 
l’Associació de Música Da Camera. Es tracta 
d’entitats que obren espais substancials tant als 
músics locals com a la gran quantitat de prime-
res figures europees que veuen retallats els seus 
espais per la guerra. El teatre d’art dels Martínez 
Sierra, inspirat en les experiències renovadores 
europees i, en particular, catalanes d’Adrià Gual 
i el seu Teatre Íntim, promogué la col·laboració 
amb Falla, amb Turina, amb Usandizaga —cal 
considerar la potent burgesia del País Basc—…, 
en projectes de teatre musical de pantomima.
 Sorgí així una de les primeres mostres de la 
música nova a Espanya, amb El amor brujo, de 
Falla, que s’estrenà el 1915 a Madrid i a Bar-
celona, ciutat a la qual Falla se sentia especi-
alment afí. Fou allà on començà a concebre la 
idea d’El corregidor y la molinera, que Diaghilev 
l’incità a transformar en El sombrero de tres pi-
cos, que s’estrenà a Londres i a París així que va 
finalitzar la guerra. 
 També fou a Barcelona on, durant diversos 
mesos de 1917, s’instal·laren els Ballets Rus-
sos, que venien d’estrenar Parade a París, amb 
Satie, Cocteau i Picasso; una de les batalles més 
grans de la guerra, digué Satie, per l’escàndol 
que va generar. El públic del Liceu no era aliè 
a les protestes, però sobretot el que era preocu-
pant del moment era la situació social de con-
flictivitat que la carestia de la vida generava a 
Espanya, amb vagues generals i conflictes.
 Pel que fa a l’art del moment, Barcelona es 
pot considerar privilegiada per les figures que 
concentrava, inclosos els artistes plàstics, com 
Gontxarova o el seu marit, Larionov, que s’instal-
laren a viure a Sitges.
 Fou en aquest context que es començà a 
desenvolupar la nova generació de músics cata-
lans. Toldrà era el més significatiu durant aquells 
anys, en la seva conjunció d’intèrpret i compo-
sitor i, una mica més tard, adoptant el suau i 
inspirat mediterranisme. 
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GRANADOS,
VÍCTIMA DE LA PRIMERA  

GUERRA MUNDIAL

És un divendres per la tarda clar i assolellat en 
el tros de canal de Folkestone, inusual a finals de 
març. Hi ha una mica d’onades i una brisa agra-
dable, quan el vapor Sussex baixa cap a la costa 
sud-est d’Anglaterra, en el que és el seu tercer 
recorregut setmanal cap a Dieppe.
 Els únics núvols que trenquen la immensitat 
del cel blau es poden veure al nord de l’estret de 
Dover, lentament descendeixen des del pas de Ca-
lais i van cap al canal, encara que tan a poc a poc 
que és raonable esperar que aquest curt trajecte 
serà suau i sense incidents, especialment quan 
el curs del Sussex agafi la direcció cap al sud 
i s’allunyi del mal temps. Mentre els passatgers 
passegen per la coberta, esperant la primera tan-
da de dinars i mirant pel plàcid canal, la guerra 
sembla molt lluny: una batalla està sent lliurada a 
Verdun, on les tropes franceses estan combatent 
l’assalt en una costa terrible; els avions alemanys 
volen per sobre de les ciutats costaneres angle-
ses, no gaire lluny de Londres, matant civils a 
Dover i a East Kent; records amargs d’una ino-
blidable batalla a Gallipoli; submarins enfonsant 
vaixells quasi cada dia; l’enfonsament del SS Lu-
sitania fa només deu mesos; i la trista transfor-
mació de París de «la ciutat de les llums» a un 
fosc centre mèdic per als ferits i els joves guerrers 
moribunds d’Anglaterra i de França.1

Aquesta és la descripció que fa l’escriptor nord-
americà John Milton del dia 24 de març de 
1916, en què Enric Granados i la seva esposa, 
Amparo, viatjaven a bord del Sussex per traves-
sar el canal de la Mànega, trajecte obligat des-
prés de creuar l’Atlàntic des de Nova York fins a 
Anglaterra per anar tot seguit a França i agafar 
el tren cap a Barcelona. Tornaven amb una copa 
d’argent signada per un grup d’amics músics  
—per Pau Casals, Fritz Kreisler, Henry Schelling 
i Ignacy Paderewski—, record material de la 
seva estada a Amèrica i de l’estrena de la seva 
òpera Goyescas al Metropolitan Opera House de 
Nova York —aquesta peça del fons Granados del 

Museu de la Música de Barcelona es troba en 
l’exposició permanent d’aquest museu, a l’edi-
fici de l’Auditori. Es tracta de tota una fita, que 
destaca Granados com l’únic compositor vingut 
de la Península Ibèrica que ha pogut estrenar 
una òpera en aquest escenari. Allí compondria 
el conegut Intermezzo, que va escriure en una 
sola nit, segons que va dir ell mateix en una car-
ta, per omplir uns minuts durant els quals calia 
canviar l’escenografia.
 En aquell moment, Granados no podia sos-
pitar que un submarí alemany UB-29 llançaria 
un torpede al vaixell en què viatjava i que això 
produiria la seva mort i la de la seva esposa en-
mig de les aigües del canal de la Mànega. De 
fet, va ser un dels atemptats contra civils que va 
causar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mun-
dial. En un principi, els blancs dels submarins 
eren vaixells de càrrega, no de passatgers. Però 
aquesta norma bèl·lica s’havia començat a vio-
lar sense miraments en casos anteriors, com el 
del Lusitania, enfonsat el 7 de maig de 1915 
davant de les costes irlandeses, la qual cosa pro-
vocà la desaparició de 1.198 persones. Malgrat 
aquest precedent i d’altres que es van produir en 
aquells mesos, no s’havia interromput la navega-
ció entre les costes d’Anglaterra i de França, tot i 
que era el moment àlgid de l’ofensiva germànica 
a les illes britàniques. 
 A bord del Sussex, hi viatjaven uns 386 
passatgers d’orígens diversos, majoritàriament 
francesos i anglesos, però els articles de premsa 
de l’època recullen que també hi havia una com-
panyia d’actors italians, un grup de voluntaris 
nord-americans que anaven a donar suport als 
aliats, i fins i tot s’hi trobava el nét del xa de Pèr-
sia. Ningú no sabia que entre aquests passatgers 
també hi viatjava un compositor nascut a Lleida 
i ciutadà de Barcelona, que havia estrenat una 
òpera a Nova York i que acabava de tocar a la 
Casa Blanca per al president dels Estats Units, 
Woodrow Wilson. Wilson havia volgut mantenir 
la neutralitat dels Estats Units davant del con-
flicte europeu, i aquest va ser el seu lema en 
la campanya que va guanyar aquell 1916. Però 
fets com el del Lusitania, on havien mort més 
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GRANADOS I CASALS,
LA GUERRA
   A CARA O CREU

El matrimoni Granados d’excursió amb uns amics; Pau Casals, enfilat. 
Museu de la Música.
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Enric Granados. Museu de la Música.
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d’un centenar de nord-americans, i que es repe-
tia en un cas com el del Sussex, van contribuir 
a empènyer el Govern nord-americà a interve-
nir en aquella guerra europea i a convertir-la 
en mundial un any més tard, l’abril de 1917. 
Deia en el Boletín de información para España y 
América del Sur d’aquell moment (núm. 37): 

Eran entonces las 14.50; los relojes a bordo, al 
pararse, han señalado la hora de la catástrofe. 
Se produjo una explosión formidable, levantando 
una enorme mole de agua. El buque había sido 
partido a la altura de la pasarela. La parte delan-
tera desapareció completamente; la parte trasera, 
merced a los tabiques estancos, continuaba flo-
tando… Sobre el puente, varios pasajeros vieron 
el torpedo en el momento en que iba a alcanzar 
al buque; uno de ellos hasta dijo a su vecino que 
mirara ese gran pez que se dirigía hacia el buque. 
Todas las personas que se encontraban en la proa, 
desaparecieron con la parte del buque hundido, 
entre otros, los pasajeros que se encontraban en 
el puente y en el salón de primera clase.2 

Alguns testimonis dels molts supervivents que 
hi va haver van dir que havien vist Granados i 
la seva esposa enfonsar-se agafats enmig de les 
onades; una mort tràgica que potser s’hauria po-
gut impedir, ja que el Sussex no es va arribar a 
enfonsar i va poder ser remolcat fins a les cos-
tes de Boulogne, amb l’equipatge dels Granados 
intacte, en el qual es trobava l’esmentada copa 
d’argent dedicada pels amics. Els sis fills orfes 
de Granados i la seva esposa van rebre moltes 
donacions particulars gràcies als concerts en la 
seva beneficència que es van organitzar després 
d’aquesta tràgica mort dels seus pares.
 L’escenari del Metropolitan Opera House, que 
havia vist feia pocs mesos l’estrena de Goyes-
cas i la plenitud artística d’aquest compositor, 
va organitzar un acte a benefici dels seus orfes, 
amb la participació de Pau Casals; del violinista 
Fritz Kreisler; dels cantants Maria Barrientos, 
Julia Culp i John McCormack, i del pianista 
polonès Ignacy Paderewski, que, entre altres 
obres, va tocar la Marxa fúnebre de Chopin amb 
el teatre a les fosques i només la claror d’unes 
espelmes.  



37

Vaig arribar a Anglaterra, esperançat i confiat. 
Llavors estava convençut que el meu exili s’aca-
bava. La decepció, però, no va trigar en pro-
duir-se, i vaig veure aviat que les il·lusions es 
veurien defraudades, que els aliats oblidarien 
les seves promeses, que tot continuaria com 
abans. Em vaig entrevistar amb ministres, amb 
alts funcionaris, amb directors de diaris, vaig 
anar diverses vegades als Comuns: els temors 
es van confirmar. […] Ja abans d’esclatar la 
guerra, la Universitat d’Oxford tenia intenció 
d’atorgar-me un grau honorari, i durant aquell 
viatge a Anglaterra es va tractar d’assenyalar 
una data per a la cerimònia. El meu amic i 
compatriota el doctor Trueta, professor d’aques-
ta Universitat, em va visitar amb l’objectiu de 
confirmar de paraula l’acord, però jo li vaig 
pregar que digués a les autoritats acadèmiques 
que, sentint-ho molt, em veia obligat a declinar 
l’honor que se m’oferia. El mateix va ocórrer 
amb Cambridge. El compositor Robert Gerhard, 
que vivia en aquella ciutat, em va dir que el 
meu nom figurava en primer lloc a la llista de 
persones designades a rebre el títol de doctor 
honoris causa de la Universitat de Cambridge. 
Vaig demanar igualment a l’amic Gerhard que 
fes constar que aplaçava la meva acceptació.

Gràcies a aquesta renúncia radical de mantenir 
la seva activitat artística a Anglaterra i a altres 
països, Casals va convertir Prades i el seu exili 
en un lloc de pelegrinatge per a molts músics 
d’arreu del món, que culminaria en la creació 
del Festival, emblema musical de la pau que 
acabaria reivindicant a les Nacions Unides.

1 John Milton, El rossinyol abatut, Lleida, 
 Pagès Editors, 2005, pàg. 482–483.
2 Antoni Carreras i Granados, Granados, 

Barcelona, Nou Art Thor, 1988, pàg. 42.  
3 José M. Corredor, Pablo Casals cuenta 

su vida. Conversaciones con el maestro, 
Barcelona, Editorial Juventud, 1975,  
pàg. 258-259.
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PAU CASALS,
LA RESISTÈNCIA D’UN EXILI

Pau Casals va ser un dels testimonis més im-
portants d’aquell últim viatge de Granados als 
Estats Units. En aquell moment, estava casat 
amb la cantant nord-americana Susan Metcalfe 
i passava moltes temporades a Nova York. Va ser 
l’assistent de Granados per als assajos de l’òpera 
Goyescas, que es va estrenar al Met. L’amistat 
entre Casals i Granados està molt documenta-
da, en cartes i en programes de molts concerts 
que van compartir. Tret de la desgràcia de perdre 
Granados, Casals no va ser víctima de la guerra 
de 1914, tot i que la seva carrera concertística 
es va veure molt alterada, i no va tornar més a 
Rússia després de la Revolució per tot el que li 
va passar al seu amic Alexander Ziloti. 
 En el cas de Casals, les conseqüències di-
rectes de la guerra arribarien més tard, vint 
anys després, el 1936, en el moment en què va 
marxar de Catalunya per no tornar-hi mai més. 
L’última obra que va tocar va ser precisament el 
«Cant de l’alegria», l’últim moviment de la Nove-
na simfonia de Beethoven, que estava assajant 
amb l’Orquestra Pau Casals i l’Orfeó Gracienc, 
aquell juliol de 1936, com a inauguració d’unes 
Olimpíades Populars que no s’arribarien a cele-
brar. Quan els va arribar la notícia de la insur-
recció militar i que el concert de l’endemà s’ha-
via suspès, Casals va dir a tots els músics amb 
qui assajava que tornessin a interpretar aquell 
himne a la fraternitat perquè no sabrien quan es 
tornarien a trobar. 
 En la seva conversa amb José María Corre-
dor, Casals declarava que «les úniques armes 
de què disposo són la batuta i el violoncel; són 
molt poc mortíferes, però jo no en tinc d’altres 
i prefereixo no tenir-ne cap altra. En aquells 
moments utilitzava el que estava al meu abast 
per a protestar». L’exili a Prades es convertiria 
en una resistència que va anar agafant més i 
més força, com una mena d’ona expansiva que 
va estendre el seu missatge de pau per tot el 
món. Explica Casals, en aquest mateix llibre,3 
a Corredor:

Havia sortit de Barcelona uns mesos abans per 
donar una sèrie de concerts, i el final de la guerra 
em va atrapar a París, malalt, amb tots els símp-
tomes de la depressió nerviosa. Estava a casa 
del meu antic alumne i estimat amic Maurice 
Eisenberg. […] Em sentia abatut, esgotat. Les 
notícies que m’arribaven eren tristíssimes: la si-
tuació de molts amics meus; la misèria de milers 
i milers de refugiats, internats en els camps de 
concentració del sud de França; la meva casa de 
Sant Salvador ocupada per gent estranya; el pro-
cés de responsabilitats polítiques que m’inculpa-
ven; el meu germà Lluís víctima de maltracte al 
Vendrell, sobretot perquè el meu germà… […] 
A París em va venir a veure un amic de Barce-
lona. Va ser el primer que em va aconsellar que 
m’establís a Prades, on havia fet algunes estades 
durant la guerra per motius personals. Aquesta 
invitació al canvi de residència em va treure de la 
meva confusió; em van venir ganes de moure’m i 
de deixar París. Vaig anar a Perpinyà, i a aques-
ta ciutat vaig trobar el meu amic Pichot; junts 
vam visitar diversos pobles de la costa rossello-
nesa. (Jo sempre havia estat un home de mar.) 
Era principis de la tardor de 1939; ja tot estava 
tancat; no vam veure res que em pogués inte-
ressar. Llavors em vaig decidir per instal·lar-me 
a Prades.

I més enllà continua explicant que, de seguida 
que s’hi va instal·lar, va començar a posar en 
marxa l’organització de l’ajuda humanitària als 
refugiats dels camps del sud de França:

Alguns amics, exiliats com jo a Prades, em van 
seguir amb molt d’entusiasme en els treballs 
d’organització. Vaig llogar una habitació en un 
hotel, i en ella vam instal·lar una veritable ofi-
cina, en la que centralitzàvem les compres, els 
donatius, les peticions i les distribucions. Molts 
camions, carregats d’avituallament i roba, van 
sortir cap als camps.

L’exili es va tornar protesta quan Pau Casals 
va reprendre els concerts per Europa, la qual 
cosa el va portar a comprovar que la política 
internacional no canviaria respecte a la situació 
del seu país. Així ho explicava al seu biògraf, 
Corredor: Pau Casals, 1934. Pérez de Rozas, AFB.



Seria erroni pensar que, durant els anys que 
va durar la Guerra Civil, Barcelona restés òrfe-
na de vida musical, ja que els fets demostren 
tot el contrari: no solament va seguir havent-hi 
concerts, representant-s’hi sarsueles i òperes, i 
fent-s’hi recitals de cançons, sinó que al llarg 
de 1938 —és a dir, un any abans que acabés 
la guerra— la Ciutat Comtal va esdevenir la seu 
d’una inusitada activitat filharmònica. I el mo-
tiu principal d’aquest fet l’hem de buscar en el 
trasllat a Barcelona del Govern de la Repúbli-
ca espanyola el 31 d’octubre de 1937 a causa 
de l’ocupació de Madrid per part de les tropes 
colpistes. Aquest trasllat significava que Barce-
lona es convertia provisionalment en capital de 
l’Estat i, per tant, en la seu de tota la seva ma-
quinària ministerial i administrativa, que venia 
disposada a reassumir —davant la inoperància 
del Govern català—, entre d’altres, les compe-
tències culturals i educatives, que havien estat 
cedides a Catalunya en el seu Estatut. 
 En el terreny musical l’expressió més elo-
qüent d’aquest desembarcament a la nostra 
ciutat de les forces vives musicals madrilenyes 
és la constitució, un cop ja instal·lades aquí, 
d’un Consejo Central de la Música, organisme 
pensat per posar en funcionament el projecte 
aprovat feia molt poc a les Corts espanyoles 
de creació d’una orquestra nacional de titu-
laritat pública. La idea que l’Estat espanyol 
es dotés d’una formació simfònica moderna 
de caire permanent, i amb les mateixes con-
dicions d’estabilitat laboral observades en les 
orquestres dels països europeus culturalment 
avançats, venia dels primers anys d’implanta-
ció de la República i fins i tot d’abans, però el 
cas és que va ser a Barcelona on s’aplegaren 
—prèvia nominació provisional per concurs de 
mèrits efectuada per una comissió seleccio-
nadora convocada a instància de la Dirección 
General de Bellas Artes— els 118 professors 
que havien de constituir la flamant Orquesta 
Nacional de Conciertos. El generós contingent 
simfònic disposà d’un director titular: Barto-
lomé Pérez Casas, el reputat mestre fundador 
de l’Orquesta Filarmónica de Madrid, a qui, 

immediatament després del seu nomenament, 
s’instà, mitjançant una ordre ministerial del 2 
de febrer de 1938, a ser a Barcelona l’1 de 
març següent per tal que la formació pogués 
iniciar la seva preparació i la posada a punt ne-
cessària per al concert de presentació de l’or-
questra, que finalment tindria lloc el divendres 
8 d’abril al Gran Teatre del Liceu, convertit des 
de la seva reobertura, l’any 1937, en Teatre 
Nacional de Catalunya.
 Ningú, doncs, no hauria pogut imaginar 
que, en plena guerra i quan militarment les 
coses decididament anaven a mal borràs en el 
front republicà, Barcelona no solament s’havia 
anat refent del col·lapse general dels primers 
mesos del conflicte, sinó que, de sobte, es tro-
bava a casa amb un nou contingent simfònic, el 
qual, confinat a causa de l’avanç imparable de 
l’exèrcit colpista, es veié obligat, a la vegada, 
a fer tot el seu rodatge i a dedicar integralment 
totes les seves actuacions al públic barceloní. 
Així, l’Orquesta Nacional de Conciertos (ONC) 
va arribar a realitzar un total de vint-i-sis con-
certs durant els seus nou mesos de funciona-
ment; tots els concerts tenien una programació 
diferent, que s’havia d’anar enllestint setmana 
rere setmana al llarg de les cinc sèries o tem-
porades programades al Liceu o al Palau de 
la Música. Normalment, les audicions es feien 
els divendres (primera i cinquena sèries) o els 
diumenges a la tarda (la resta de les sèries). A 
la nit, i per motius de seguretat, les sales d’es-
pectacles romanien tancades, si bé la quarta 
sèrie —la corresponent als mesos d’agost i de 
setembre— es va fer en sessions matinals al 
Palau de la Música.
 En aquests vint-i-sis concerts que l’ONC va 
dur a terme des de la seva presentació oficial, 
el 8 d’abril, fins al concert de cloenda, cele-
brat el 30 de desembre d’aquell mateix any, 
el 1938, es va arribar a interpretar un total de 
noranta-vuit obres diferents, una tercera part 
de les quals era d’autors espanyols, cosa que 
satisfeia un dels requisits fonamentals previs-
tos en els estatuts fundacionals de l’orquestra. 
Evidentment, l’altre objectiu bàsic que podia 
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Joan Lamote de Grignon, 1910-1920. 
Antoni Esplugas, AFB.
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res simfonies de Haydn i Mozart i derivacions 
ulteriors al romanticisme centreeuropeu, des 
del Schubert de la Simfonia inacabada fins 
als preludis i interludis de les principals òpe-
res wagnerianes, o la Primera i la Segona de 
Brahms. El segon eix de la programació de 
l’ONC se sustentava en el simfonisme de l’es-
cola nacionalista russa —en aquells moments, 

molt apreciat pel públic barceloní—, concre-
tament de Borodin, Mussorgski, Txaikovski i, 
especialment, Rimski-Kórsakov. Finalment, el 
tercer fonament residia en la música francesa, 
centrada al voltant de les dues personalitats 
senyera de l’orquestra moderna, Debussy i Ra-
vel, de les quals Pérez Casas era un profund 
admirador. I, a més, en el cas de Ravel, s’hi 
afegia el fet que el compositor francès feia molt 
pocs mesos que havia mort i, per tant, se li 
va dedicar una sessió d’homenatge únicament 
amb obres seves. 
 Amb referència a la música espanyola, 
Pérez Casas va presentar al públic barceloní 
un total de vint-i-un autors, entre els quals 
destaca, pel lloc preferent que se li va ator-
gar en la programació, el denominat grup de 
compositors madrilenys de la República, amics 
personals del director titular de l’ONC, alguns 
dels quals, amb càrrecs de responsabilitat en 
el Consejo Central de la Música. Així, al costat 
de Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Ro-
dolfo Halffter, Enrique Casal Chapí, Evaristo 
Fernández Blanco, el mateix Bartolomé Pérez 
Casas i Gustavo Pittaluga, la presència en la 
programació d’altres compositors espanyols de 
la mateixa promoció que els madrilenys va ser 
sempre molt més escadussera i no semblava 
respondre a cap criteri de selecció rigorosa. 
Per exemple, deixant de banda Robert Ger-
hard, Baltasar Samper i Ricard Lamote —di-
rector adjunt de la Banda Municipal de Bar-
celona, a qui Pérez Casas va invitar a dirigir 
l’orquestra en dues ocasions—, la resta de 
compositors catalans hi són per atzar, de re-
truc de les circumstàncies i sense cap voluntat 
aparent de connexió per part dels nouvinguts 
amb la tradició cultural de la ciutat que ara 
els acollia per imperatiu de les circumstàncies. 
 El Consejo Central de la Música (CCM) 
—l’organisme oficial creat a corre-cuita a 
Barcelona i dotat de plenes competències en 
matèria musical— estava compost per les ma-
teixes persones que havien decidit els afers 
musicals espanyols des de Madrid i, conse-
güentment, el seu trasllat forçós a la Ciutat 
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justificar una despesa tan important com era 
la previsió de mantenir per primera vegada 
en la història d’Espanya una orquestra amb 
fons completament públics era el de la difusió 
de la gran música simfònica entre les clas-
ses més populars de la societat, fins aquell 
moment marginades del gaudi de la cultura 
musical; no debades, el decret de constitució 

de l’ONC havia partit del projecte presentat a 
les Corts espanyoles per l’aleshores ministre 
d’Instrucción Pública, Jesús Hernández, pro-
vinent de les files del Partit Comunista. 
 Bartolomé Pérez Casas va recolzar una 
de les bases del repertori internacional en el 
classicisme vienès, centrat en les simfonies 
beethovenianes amb incursions en les darre-

Concert multitudinari de la Banda Municipal al Palau de Belles Arts el 1938. Brangulí.
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metre el Palau de Belles Arts del parc de la 
Ciutadella, la Banda Municipal de Barcelona, 
liderada per Joan Lamote de Grignon, immedi-
atament va restablir la seva temporada habitu-
al de Concerts Simfònics Populars al Palau de 
la Música. 
 També hem d’esmentar, al costat d’aques-
tes manifestacions més populars, les sessions 
de música de cambra i sobretot de recitals de 
lieder, que tingueren, durant la guerra, el seu 
espai propi, especialment al Casal de la Cultu-
ra, situat a la plaça de Catalunya, on s’havia 
traslladat, a començaments de l’any 1936, la 
seu del Cercle Artístic de Barcelona, però que 
fou confiscat pel Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat i es constituí, des del maig de 
1937, com a plataforma col·lectiva destinada 
a potenciar, articular i coordinar les iniciatives 
de les entitats populars culturals. De les quinze 
seccions de què constava el nou Casal, la de 
música va rebre una empenta considerable, per 
dos motius principals: en primer lloc, perquè 
des d’allí s’encarregaria a l’escriptor, traductor i 
comentarista musical Joaquim Pena la tasca de 
coordinar les anomenades «audicions íntimes 
de lieder» que se celebraven pràcticament tots 
els diumenges a la tarda, des del mes de maig 
fins a la vigília mateixa de la caiguda de Barce-
lona, i en segon lloc, perquè totes les sessions 
musicals que es feien al Casal de la Cultura  
—el mateix va succeir amb els concerts gra-
tuïts d’orgue protagonitzats per Josep Suñé 
Sintes al Palau Nacional de Montjuïc— eren 
retransmeses en directe per Ràdio Barcelona i 
Ràdio Associació de Catalunya, ja que en tots 
aquells actes hi participava també la Direcció 
General de Radiodifusió de Catalunya. 
 A tall de conclusió, podem afirmar que els 
anys de guerra no van cessar en absolut l’acti-
vitat musical a Barcelona, severament amena-
çada els primers mesos a causa del brusc es-
capçament, entre d’altres, de tres institucions 
paradigmàtiques en el teixit social barceloní de 
l’època, com foren l’Orfeó Català, l’Orquestra 
Pau Casals o l’Associació de Música Da Ca-
mera. Una normalitat relativa es va anar reim-

posant lentament en el transcurs del conflicte, 
perquè també la gent seguia anant a treballar, 
els nens seguien anant a escola i tothom ne-
cessitava continuar disposant d’espai i de 
temps per al lleure. I els responsables polítics, 
tant autonòmics com estatals, van entendre 
perfectament que promoure i finançar la mú-
sica era una manera inequívoca d’encoratjar 
la normalitat del viure ciutadà, de preservar el 
batec de l’esperança enmig d’unes circumstàn-
cies externes que imposaven el terror i feien 
escampar la misèria.
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Comtal no significava altra cosa que un canvi 
provisional de seu social, la mudança a un nou 
domicili des del qual poder continuar exercint 
les seves funcions. I del que diem en són un 
reflex eloqüent els continguts —entrevistes, 
comentaris, ressenyes, articles, etc.— aple-
gats en la revista Música, que el CCM va crear 
immediatament després de la seva constitució. 
En el seguiment dels cinc números que en total 
van arribar a publicar-se, en cap moment no hi 
notem el més mínim interès dels compositors 
madrilenys —començant per qui va arribar a 
ser una persona influent en l’àmbit musical en 
l’Espanya republicana, Salvador Bacarisse— 
vers el que musicalment havia ocorregut al 
nostre país ni vers la singularitat amb què, des 
de la segona dècada del segle xx, alguns dels 
nostres compositors havien anat assajant no-
ves maneres expressives de lligar nacionalisme 
amb contemporaneïtat, tradició amb normalit-
zació, fora de la simplificació amb què des del 
centre peninsular solia encara categoritzar-se 
el concepte d’estètica nacionalista. 
 I no és que als creadors madrilenys no els 
interessés respondre a una qüestió tan crucial 
per a ells com la dels objectius del nacionalis-
me després de Falla, sinó que la reformulació 
que en feren des de les pàgines de la revista 
Música i especialment la que en féu el compo-
sitor Julián Bautista —amb tantes ressonàncies 
orteguianes—, mitjançant la distinció entre allò 
típic o allò característic, no servia en absolut 
per apreciar amb exactitud el que succeïa a 
Catalunya. El compositor madrileny precisava: 
«Cuando oigo decir que una música es españo-
la hasta la médula, me da pena. Porque a esto 
no puede llegarse. Si ha de ser española, no 
«hasta» sino «desde» la médula y más exac-
tamente, «en» la médula. Esto es: siéndolo y 
nada más. Y nuestra música, lo mismo.»
 Era molt clar que allò que el compositor 
madrileny entenia per característic o, altra-
ment dit, per autèntic, podia no actuar com 
a valor constant, sinó ser senzillament una 
mesura de continguts variables en funció del 
lloc de procedència dels compositors dins la 

diversificada geografia hispana. Però, de totes 
maneres, el que sí que va resultar característic 
és el capteniment dels nouvinguts, disposats 
a continuar decidint aquí com ho havien estat 
fent a Madrid, cosa que significava no sola-
ment la possibilitat que les seves obres fossin 
presents en la programació dels concerts de 
l’ONC, sinó la d’«espanyolitzar» la vida musi-
cal barcelonina des dels llocs de responsabili-
tat que ara ocupaven, en substitució dels d’un 
Govern de la Generalitat sense esma, que aca-
bava de perdre totes les competències. Així, 
no resulta gens estrany que el primer que fes 
Salvador Bacarisse quan fou nomenat director 
del Gran Teatre del Liceu, el setembre d’aquell 
mateix any 1938, fos dur aquí el seu amic, 
l’escenògraf Eugenio Casals —home fort dels 
escenaris de la capital— per tal d’organitzar 
una temporada dedicada a la zarzuela gran-
de, en la qual, segons les paraules del mateix 
Bacarisse, «dedicaremos atención primordial 
a lo puramente español y, si exigencias que 
sería obvio detallar obligara a recurrir a obras 
extranjeras, éstas serían traducidas a nuestro 
idioma». A més, es feia pública, des de la di-
recció del Teatre, la convocatòria d’un concurs 
d’obres líriques d’autors espanyols i hispanoa-
mericans, amb tres premis corresponents als 
apartats de sarsuela, òpera i òpera còmica, 
amb el compromís d’incloure l’estrena de les 
obres guanyadores dins la mateixa temporada. 
Els premis, però, finalment van quedar de-
serts perquè —suposem— també devien ser 
molt poques les obres que s’hi van presentar.
 En realitat, la intensa activitat musical 
desplegada com a conseqüència del trasllat 
de l’Administració de l’Estat a Barcelona un 
any abans del final de la guerra no va arribar 
mai, però, a eclipsar del tot altres iniciatives 
musicals que, amb la seva oferta regular, con-
tribuïen a donar una il·lusió de normalitat al 
viure col·lectiu. Així, i a banda de la temporada 
—primer, operística i després, sarsuelística— 
del Liceu, els teatres Novetats, Olympia, Tívoli 
i Nuevo van seguir representant sarsueles, i, 
amb motiu de l’esclat de la bomba que va mal-



El concert va estar presidit per una esvàstica que 
penjava de les butaques de l’orgue fins al peu de 
l’escenari, ben a prop del bust de Beethoven. A 
l’altre costat, una bandera espanyola, d’ampla-
da més modesta, també baixava pel trencadís, i 
tapava una de les divuit muses modernistes. El 
novembre de 1943 la secció artística de les Jo-
ventuts Hitlerianes va oferir un recital al Palau de 
la Música, la qual cosa va suposar un contrast 
violent amb la vermellor que, el juliol de 1937, 
projectaven els retrats de Lenin i Stalin, col·locats 
al mateix lloc amb motiu d’un congrés del Partit 
Socialista. En molt pocs anys la seu de l’Orfeó 
Català, i un dels epicentres de la vida musical 
barcelonina, es va convertir en la metàfora d’una 
guerra civil i d’una postguerra que precedien un 
conflicte d’abast mundial. 
 L’entrada de les tropes del general Franco va 
canviar el color, però no pas les funcions que la 
música desenvolupa en èpoques d’excepció o de 
repressió, com són les guerres i les dictadures: 
l’una és la capacitat de representació; l’altra, la 
d’evasió. Per aquest motiu, l’activitat musical a 
Barcelona no es va aturar el juliol de 1936 ni 
el gener de 1939, ben al contrari. A l’inici de la 
guerra, i malgrat la precarietat del dia a dia, les 
sales de concerts, els teatres i els cinemes eren 
plens de soldats i de ciutadans àvids de distrac-
cions, i el Comissariat de Propaganda de la Gene-
ralitat va organitzar recitals a l’estranger amb la 
voluntat de convèncer l’Europa aliada que calia 
guanyar aquella guerra en clau internacional. Tres 
anys després, la força coercitiva dels vencedors 
va anar acompanyada de la represa immediata 
de festivals musicals i d’actes culturals que volien 
legitimar uns drets adquirits per les armes, alhora 
que els barcelonins tornaven a fer cua per entrar 
a les sales d’espectacles. 
 Tot i aquesta aparent «continuïtat», la sacse-
jada va ser importantíssima. Alguns compositors 
i intèrprets que s’havien significat durant la Guer-
ra Civil es van quedar a la ciutat fins a l’últim 
moment de la retirada, i van haver de prendre 
decisions transcendents que afectarien el seu 
present immediat, personal i familiar, però també 
el futur de la música catalana. La possibilitat de 

marxar d’alguns, a més, contrastà amb la volun-
tat de quedar-se dels altres, a pesar de ser cons-
cients que les coses no els serien favorables. 
 El cas de la família Lamote de Grignon és, 
sens dubte, un dels més emblemàticament 
tristos. Injuriats per catòlics i burgesos durant 
la revolució de 1936, el franquisme en va cas-
tigar la catalanitat. Joan, el pare, va ser obligat 
a «jubilar-se» en la direcció de la Banda Muni-
cipal de Barcelona, tot i que el març de 1939 
encara va dirigir-la en el Festival de las Regiones 
de España organitzat per la Jefatura Provincial de 
Propaganda. Ricard, el fill, no obstant les nom-
broses trucades de telèfon que va rebre la nit del 
26 per fugir en autocar cap a la frontera, es va 
voler quedar: estava convençut que no havia «fet 
mal a ningú». Pocs dies després, però, la llista de 
denúncies pujava a seixanta-una. Va ser arrestat 
i, malgrat el tràngol, mai no va revelar el nom 
dels delators. Tot i la possibilitat que l’afusellessin 
—sabien, per exemple, que havia compost una 
obra titulada Cartell simfònic per a la Generalitat 
republicana—, a la presó del Poble Nou encara 
va tenir la paciència d’escriure música, almenys 
així ho testimonia l’Allegretto per a piano que es 
conserva a la Biblioteca de Catalunya. Finalment, 
un exili interior forçat va portar els Lamote de 
Grignon a València, i els va vincular a la direcció i 
subdirecció de l’orquestra de la ciutat. 
 Altres compositors van marxar a l’exili i, per 
diferents motius, no van tornar a viure mai més a 
Catalunya. A part de les repercussions que aquest 
fet va significar en les històries particulars, la con-
solidació de la dictadura militar va fulminar, de 
soca-rel, un període creatiu que en els darrers 
temps havia estat molt fructífer i que havia situat 
Barcelona en el mapa de l’avantguarda musical 
europea. 
 Pau Casals és el símbol indiscutible de l’exili 
musical català, però els casos de Robert Gerhard 
i de Jaume Pahissa en són dos testimonis ben 
representatius. Robert Gerhard va ser un dels dei-
xebles predilectes d’Arnold Schönberg, composi-
tor vienès que entre 1931 i 1932 es va establir a 
Barcelona fugint de la persecució jueva del Tercer 
Reich. El gener de 1939 Gerhard era de viatge 
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Eduard Toldrà dirigint el primer concert de música revolucionària  
i popular de la Banda Oficial de les Milícies Antifeixistes, 

a la plaça de Catalunya, agost de 1936. Pérez de Rozas. AFB.

Anna Costal i Fornells

ELS qUI MARXEN
I ELS qUI ES qUEDEN: CRÒNICA 
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Cors de les Joventuts Hitlerianes al Palau de la Música, 1943. Pérez de Rozas, AFB.

dels anys quaranta, un compositor que, a més 
de consolidar-se com el cronista musical de la 
ciutat, iniciava una prolífica carrera internacio-
nal, especialment després de l’estrena de Cinco 
canciones negras.
 Malgrat les llibertats perdudes i un teixit 
cultural totalment esbocinat, el març de 1944 
l’alcalde franquista Miquel Mateu va anunciar la 
creació d’una orquestra de gestió pública que ha-
via de substituir les funcions desenvolupades per 
la Banda Municipal, de Ramon Bonell —director 
de circumstàncies que va ocupar el lloc de l’exi-
liat Joan Lamote de Grignon. La formació va ser 
confiada a Eduard Toldrà, un nom de consens, 
que, en paraules de Mateu, era «un artista de 
corazón», que havia «infundido a los meritísimos 
profesores de la Orquesta Municipal una fe ilumi-
nada y una disciplina cordial». Quedaven enrere i 
totalment oblidades les col·laboracions de Toldrà 
amb el Comissariat de Propaganda de la Generali-
tat, amb actes tan significatius com la direcció del 
primer concert de la Banda Oficial de les Milícies 
Antifeixistes, el 30 d’agost de 1936, o el concert 
del setè aniversari de la proclamació de la Repú-
blica al Teatre del Liceu, llavors anomenat Teatre 
Nacional de Catalunya. 

 L’actual Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, hereva d’aquella primera 
«Orquesta Municipal» de Toldrà i de la qual en-
guany celebrem el setantè aniversari, va néixer, 
per tant, en una època molt difícil. Segons Oriol 
Martorell, sort en va tenir, de «la personalitat ex-
traordinària d’Eduard Toldrà, el qual va salvar i 
emmascarar la realitat d’uns problemes autèntics 
[…] gràcies a una lluita constant i a una fatigo-
sa tasca burocràtica que mai no hauria hagut de 
pertorbar i ennuvolir les seves preocupacions i 
dedicacions artístiques».
 Poc abans del desembarcament de Normandia, 
el juny de 1944 —inici de la fi de la Segona Guer-
ra Mundial—, el franquisme havia d’oferir al món 
una imatge d’aparent «normalitat», i revitalitzar 
la vida musical barcelonina era una bona manera 
d’aconseguir-ho. Els compositors i els intèrprets 
que hi van participar, com Toldrà, Montsalvatge o 
Badia, formen part de la història d’aquell període 
tan complicat. I també els qui van marxar, com 
Gerhard o Pahissa. Perquè ens van arrabassar una 
part important de la cultura musical del país; però 
avui, sortosament, som lliures per fer-ne memòria 
i per reivindicar-la.
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a Varsòvia per als preparatius del festival de la 
Societat Internacional de Música Contemporània 
que s’hi celebraria a la primavera —curiosament 
Varsòvia va ser l’amfitriona d’aquell festival pocs 
mesos abans de la invasió nazi a Polònia, com 
Barcelona ho havia estat l’abril de 1936, poc 
abans del cop d’estat. Amb la notícia de la victò-
ria de Franco, Gerhard es va refugiar a París, però 
l’ocupació nazi va obligar-lo a improvisar una fu-
gida més llunyana. Gràcies als contactes interna-
cionals, finalment va tenir una bona alternativa: 
patrocinat per una beca d’estudis a Cambridge va 
desenvolupar una llarga carrera en aquella ciutat, 
on va residir fins a la seva mort, el 1970. 
 Jaume Pahissa va ser un altre dels noms més 
destacats de la composició catalana als inicis del 
segle xx. Fou autor de poemes simfònics i d’òpe-
res —com Marianela o La princesa Margarida, 
que va estrenar amb èxit al Teatre del Liceu—, i 
creador de la intertonalitat, un nou sistema com-
positiu fonamentat en la dissonància. L’estiu de 
1937, Pahissa va embarcar amb la seva famí-
lia cap a Buenos Aires per motius professionals, 
però les circumstàncies no van ser adients per al 
retorn. Vuit anys abans de morir, el 1961, i apro-
fitant un viatge d’estudis del seu fill Ricard, va 
visitar per única i última vegada Barcelona, una 
ciutat que ja no podia sentir les seves obres per-
què havien estat prohibides pel règim franquista.
 L’Argentina va rebre altres noms de la cultu-
ra musical del país, com el de Conxita Badia. La 
cantant havia participat activament en concerts 
organitzats pel Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat, com els de la primavera de 1937 a 
París, just abans de la inauguració de l’Exposició 
Universal. El 9 de març va oferir un recital a la 
sala Pleyel, acompanyada pel pianista Alexandre 
Vilalta i per una orquestra de cent músics dirigi-
da per Joan Lamote de Grignon. Va interpretar, 
entre d’altres, Tres cançons populars catalanes, 
de Robert Gerhard; Cançó incerta, d’Eduard Tol-
drà, i fragments de la suite Goyescas, d’Enric 
Granados. El novembre de 1938 Badia realitzà 
una gira per l’Argentina sense saber, encara, que 
Buenos Aires es convertiria en el seu refugi, i 
ella, en la musa de compositors argentins com 

Alberto Ginastera —fill de pare català— o Carlos 
Guastavino. 
 Badia va retornar a Catalunya el desembre de 
1946, molt afectada per la mort recent de Ma-
nuel de Falla, amb qui havia reprès a l’Argentina 
una amistat i una admiració que ja provenien dels 
temps de la Barcelona dels anys vint i trenta. El 
compositor gadità també havia estat una de les 
peces clau d’aquell període, amb diverses estre-
nes al Palau de la Música, com Psyché, sobre un 
poema de Jean-Aubry, el 1925, o Concierto para 
clavicémbalo y cinco instrumentos, el 1926. En 
el seu cas l’exili va ser voluntari, un rebuig frontal 
a la pensió vitalícia que el govern de Franco li ofe-
ria si retornava a Espanya. De fet, l’abril de 1938 
ja havia declinat el càrrec de president de l’Ins-
tituto de España —una amalgama de reials aca-
dèmies concentrades a Madrid—, que un decret 
signat a Burgos va imposar-li sense previ avís. 
 El cas de Falla, però, és ben paradoxal: el com-
positor va rebutjar qualsevol vinculació amb el Rè-
gim i s’imposà un autoexili a l’Argentina, però, alho-
ra, la seva obra es va convertir en un dels referents 
sonors de l’Espanya de 1939, una música que 
funcionava com a imaginari simbòlic, especial-
ment la «Danza ritual del fuego» d’El amor brujo 
i la «Danza española» de La vida breve. 
 Podem arribar a comprendre l’ús il·legítim de re-
presentació que el Règim feia de la música de 
Falla, però és difícil d’imaginar el mateix de la mú-
sica d’Enric Morera. Per què la censura no prohi-
bia i, en canvi, semblava promocionar la música 
de l’autor de La Santa Espina en els concerts de 
la primera postguerra? Tot i suprimir els símbols 
catalans, el franquisme va mantenir alguns es-
pais per a l’anomenat «sano regionalismo», una 
manera efectiva d’apropiar-se d’aquests emble-
mes i reconvertir-los en elements propis. Des-
prés del traspàs de Morera, el 1942, les obres 
del compositor van formar part, fins i tot, dels 
concerts més propagandístics —com els com-
memoratius de l’aniversari de «la Liberación» o 
els de la «Fiesta de la Raza»—, juntament amb 
els noms habituals de Chapí, Albéniz, Grana-
dos, Bretón, Turina o Falla. Xavier Montsalvatge 
també començava a formar part dels programes 
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Ni que la música no pugui ser portadora de 
significats inequívocs (a diferència de les pa-
raules o —en menor mesura— de les arts plàs-
tiques figuratives), el seu poder sobre l’home 
no ha escapat de la voluntat de control dels 
més diversos règims polítics. Ja al segle iv aC, 
en el llibre iii de La República, Plató evidenci-
ava el poder de la música recomanant que els 
guerrers —a banda de modelar el cos amb la 
gimnàstica i d’educar el caràcter amb la filo-
sofia—no sentissin altres modes que el dòric i 
el frigi, i que deixessin de banda, per tant, tota 
altra escala. Plató sabia que cada mode tenia 
un efecte en l’ethos (el caràcter) que no es po-
dia ignorar; però no s’acontentava només amb 
la seva regulació, sinó que fins i tot va deixar 
escrit quins instruments calia desterrar de la 
polis per tal que no conduïssin l’ànima a com-
portaments que podien desestabilitzar l’ordre i 
la pau social.1

 Sembla que la història ha fet cas a Plató, 
i l’ús de cançons de guerra (ja siguin en mode 
dòric, ja siguin en la marcial tonalitat de re 
major) ha estat una tònica general al llarg dels 
segles. I si és cert que els exèrcits han desfi-
lat tothora a ritme de marxa (militar), amb pas 
enèrgic i ànim exaltat, no és menys cert que se-
gons quins règims polítics han maldat (sobretot 
després d’èpoques de guerra) per controlar la 
música que es podia escoltar als seus dominis. 
 El segle xx ens en deixa mostres notòries 
ben a prop de casa nostra. Sense anar més 
lluny, l’Espanya de la postguerra se les va engi-
nyar —amb mecanismes més o menys maldes-
tres, però efectius— per mantenir una política 
d’aïllament cultural que semblava el correlat 
de l’autarquia econòmica del Règim. Fins a la 
dècada dels seixanta, Espanya es va mantenir 
força impermeable a la realitat musical extrape-
ninsular: s’alimentà fonamentalment a base de 
copla i de sarsuela, i obliterà qualsevol compo-
sitor l’estètica del qual no poués d’un naciona-
lisme castissista com el que Joaquín Rodrigo, 
Joaquín Turina o Federico Moreno Torroba van 
saber desenvolupar de manera tan hàbil com 
natural. El seu neoclassicisme, sovint inspirat 

en elements folklòrics, seria ben vist pel Règim, 
que trobava que aquella música despertava 
l’anhelada unitat patriòtica espanyola en tant 
que entroncava d’una manera o altra amb allò 
que els alemanys havien anomenat el Volksgeist 
(‘l’esperit del poble’).
 El cultiu ibèric de la sarsuela com a «gè-
nere nacional» semblava una reproducció mi-
niaturesca i cañí d’allò que Adolf Hitler havia 
fet amb l’entronització de les òperes de Richard 
Wagner a l’Alemanya nazi. En la política cultu-
ral del Partit Nacionalsocialista, tot allò que no 
era ari o que no s’adeia amb els selectes gustos 
del Führer queia sota l’epítet d’entartete Kunst 
(‘art degenerat’). Paral·lelament a l’exposició 
que, amb el nom d’entartete Kunst, bandejava 
artistes com Kandinski, Chagall, Marc, Nolde, 
Klee o Kokoschka, se silenciava la banda sono-
ra que podien posar-hi no sols músics jueus, 
sinó músics que s’havien apartat dels viaranys 
tonals, de manera que es deixava sense veu la 
pràctica totalitat del progressisme musical del 
segle xx, representat per Arnold Schönberg, Igor 
Stravinsky, Alban Berg, Paul Hindemith, Anton 
Webern, Ernst Krenek o Kurt Weill, a més de 
qualsevol músic de jazz. I si no es condemnà la 
música de Béla Bartók fou bàsicament perquè 
pertanyia a una «nació amiga», malgrat que ell, 
per solidaritat, va demanar que se l’inclogués 
en la llista de «degenerats». 
 De bon principi, la política cultural del rè-
gim hitlerià tenia clar que calia identificar art 
alemany amb art nazi, i excloure’n qualsevol 
altra manifestació artística. Per això, tot i que 
les exposicions d’entartete Kunst i d’entartete 
Musik no veurien la llum fins als anys 1937 
i 1938, ja el 1934 (tan sols un any després 
que el partit nazi arribés democràticament al 
poder) el secretari d’estat Walter Funk afirmava 
que «l’art en particular es troba entre les res-
ponsabilitats d’influència intel·lectual sobre la 
nació, perquè, per a la política de l’estat, és un 
component indispensable de la propaganda».2 
Més de vint segles abans, Plató ho havia dit de 
manera més subtil i refinada, sense la perversi-
tat amb què ho exposava Funk...
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Dibuix al·legòric de la música en temps de guerra, de Valentí Castanys, per a l’àlbum 
d’homenatge a l’Orfeó Català (que havia estat clausurat pel règim franquista) amb motiu 

del cinquantè aniversari de l’entitat. Arxiu família Millet.

Josep Barcons Palau

GUERRA, POLÍTICA,
CENSURA I PROPAGANDA 

AL SEGLE XX:
EL CAS DE DMITRI XOSTAKÓVITX
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 Precisament aquestes memòries (part del 
contingut de les quals cal posar seriosament en 
dubte) apunten a una interpretació de les seves 
obres ben contrària a la que el Govern soviètic 
s’havia fet seva, utilitzant la vastitud del sim-
fonisme de Xostakóvitx com una eina de pro-
paganda i d’edificació moral del poble. Segons 
que relata Volkov, més o menys darrere de cada 
obra, Xostakóvitx hi amagava alguna crítica 
al règim, encara que la simfonia dugués títols 
tan explícits com Octubre (la segona, escrita 
el 1927), Primer de maig (la tercera, escrita el 
1929) o Leningrad (composta el 1941, i dedi-
cada a descriure les circumstàncies del terrible 
setge de la ciutat durant la Segona Guerra Mun-
dial per part de l’exèrcit alemany i a encoratjar 
la població: per això se l’anomena també Sim-
fonia de guerra i per això és la contrapartida de 
l’elegíac Trio n. 2, escrit el 1944 i que és una 

resposta a l’horror dels camps nazis alliberats 
pels russos, on moriren milions de jueus).
 L’estrena de la Setena simfonia el març de 
1942 —preludiada ja pel clamor que suscità 
la Cinquena, amb el seu finale joiós, si bé en 
les memòries Xostakóvitx afirma que aquesta 
«alegria és forçada, creada sota amenaça»5—
va suposar la restitució definitiva de Xostakóvitx 
com a compositor estrella del règim. Per fer-ne 
paga, en els anys subsegüents, Xostakóvitx va 
ser investit diputat del Soviet Suprem; va obte-
nir premis, medalles i distincions, i va assumir 
la càtedra de composició del Conservatori de 
Leningrad. Però si el 1946 se li atorgava un 
pis amb cinc habitacions i tres pianos —que va 
suscitar una ràpida nota personal d’agraïment a 
Stalin, en què li desitjava «llarga vida per al bé 
de la nostra estimada pàtria»6—, dos anys més 
tard, el 1948, era novament advertit pel forma-

 Xostakóvitx amb la seva esposa. BC.
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 Si durant el nazisme l’exhaustivitat germà-
nica va dur a la creació del cabdal Ministeri 
d’Instrucció Pública i Propaganda, dirigit per 
Goebbels; a la confecció de llistes d’obres pro-
hibides, i a la creació d’allò que Walter Ben-
jamin definiria com «l’estetització de la polí-
tica» —amb grans rituals destinats a enaltir 
el Führer i a dissoldre l’individu en la massa 
acrítica, tal com testimonien els films de Leni 
Riefenstahl—, els tentacles infinits de la bu-
rocràcia soviètica anirien fins i tot més enllà 
i establirien un control encara més ferri de 
l’art i de la propaganda, fins al punt d’arri-
bar a tenir no ja artistes prohibits i artistes 
consagrats, sinó artistes a sou. Fet i fet, no 
podia ser d’altra manera, si tenim en compte 
la configuració de l’organigrama bolxevic, en 
què tot treballador tenia l’assignació salarial 
directament de l’Estat. De resultes d’això, els 
organismes oficials podien exercir un control 
directe i implacable sobre els artistes, que no 
sols estaven sotmesos a recomanacions estè-
tiques, sinó que veien perillar la seva feina —i 
no només la feina!— si les seves creacions no 
eren plaents al politburó.
 Després d’uns anys de relativa llibertat cre-
ativa i de censura més o menys dissipada, el 
1934, cinc anys després de l’ascens al poder 
de Josif Stalin, l’estat bolxevic imposaria l’estè-
tica única d’un realisme socialista que posaria 
fi al pluralisme cultural de les avantguardes, 
que havien florit durant els primers anys vint, 
esperonades per l’esperit jove i impetuós de la 
revolució. En pocs anys, l’alliberament de l’ab-
solutisme tsarista que va propiciar la Revolució 
de 1917 derivaria en el totalitarisme estalinista 
i en la imposició d’una burocràcia infinita i d’un 
dirigisme cultural ofegador. En virtut d’aquest di-
rigisme, no serien pocs els intel·lectuals i artistes 
que —després de ser catalogats com a «enemics 
del poble»— serien enviats al gulag, on majo-
ritàriament acabarien tenint la mateixa dissort 
mortal que altres centenars de milers de presos. 
 Un dels pocs artistes que fou censurat amb 
el fatal epítet, però que escapà de la conse-
güent repressió política, fou el compositor Dmitri 

Xostakóvitx, nascut el 1906 i format íntegrament 
en la política cultural soviètica. El 28 de gener 
de 1936, pocs dies després que Stalin marxés 
a mitja representació de la seva coneguda òpe-
ra Lady Macbeth del districte de Mtsensk, que 
feia dos anys que cultivava èxits, el diari oficial 
Pravda publicava un editorial titulat «Garbuix 
en comptes de música», en el qual es critica-
va severament la música del compositor, que 
era titllada de massa naturalista i de contrària 
als postulats estètics del realisme socialista, 
en tant que l’òpera presentava més aviat mi-
sèries en comptes de vestir d’èpica la feina de 
camperols i obrers. Aquesta crítica severa va 
neguitejar profundament el compositor, perquè 
havia començat el període més cruel de repres-
sió estalinista, amb una política de terror que 
s’estenia sobre tots els estrats de la població. 
 Malgrat l’èxit que tenia aquella òpera —o 
precisament per això—, els censors van creu-
re convenient posar en evidència la submissió 
dels artistes al poder de l’estat —«l’art al servei 
de la revolució i del poble», deia la consigna 
constructivista—; però, alhora, eren conscients 
que no es podien carregar el compositor insíg-
nia del bloc soviètic. Així ho confessava un dels 
editors de Pravda anys més tard: «Havíem de 
començar per algú. Xostakóvitx era el més fa-
mós, i un cop contra ell tindria repercussions 
immediates i faria que tant els seus imitadors 
musicals com qualsevol altre en prengués nota. 
A més, Xostakóvitx és realment un artista, i té 
el toc del geni. [...] Sabíem que podria suportar 
el xoc...»3 
 Sembla que Xostakóvitx no es va prendre 
l’avís amb l’esportivitat i la serenor que supo-
sadament preveien els editors de Pravda, i qui 
sap si el seu contrapunt tenaç i impertèrrit és 
fruit, en certa mesura, del sentiment d’opressió 
i d’angoixa de viure sota l’espasa de Dàmocles 
del dirigisme soviètic. De fet, en les seves me-
mòries teòricament autobiogràfiques, confegi-
des per Solomon Volkov, Xostakóvitx relatava 
que «no oblidaria mai aquell dia» en què havia 
començat «l’amargor que ha tenyit de gris la 
meva vida».4
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lisme antipopular de les seves últimes obres, 
crítica que s’estenia també a la flor i nata de la 
música soviètica, com Prokofiev, Khatxaturian, 
Popov o Miaskovski. Xostakóvitx no va poder 
sinó acceptar la reprimenda sol·lícitament, i el 
1949, al·legant que diverses composicions se-
ves figuraven en la llista negra del partit, va de-
clinar l’oferiment de formar part de la delegació 
russa al Congrés Cultural i Científic en pro de la 
Pau, que s’havia de celebrar a Nova York i que 
sabia que el posaria en més d’un compromís. 
Una trucada personal de Stalin va comminar-lo 
a anar-hi. I si bé aquella conversa va suposar la 
retirada del decret que prohibia algunes de les 
seves obres, el cert és que, un cop a Nova York, 
Xostakóvitx va haver de fer un discurs oficialista 
i fingir detestar la música de Stravinsky, per la 
qual sentia una creixent admiració.
 Abans d’aquesta escenificació dolorosa, 
Stravinsky (que vivia als Estats Units i havia 
marxat de Rússia el 1914, abans de la Revo-
lució) havia rebutjat anar a rebre la delegació 
soviètica, amb l’argument que els compositors 
que l’encapçalaven «no són lliures. I no es pot 
debatre públicament amb persones a les quals 
els manca la llibertat».7 La mort de Stalin el 
1953 —que Prokofiev no va poder celebrar, 
atès que va morir quinze minuts abans que 
el dictador— inicià un període de desgel po-
lític i cultural que afectà també la música de 
Xostakóvitx, i s’ha dit que a partir d’aquell mo-
ment les seves obres foren més personals que 
les que havia hagut d’escriure sota les direc-
trius culturals del règim.
 Mai no se sabrà del cert si, després de la 
mort de Stalin, Xostakóvitx va sentir que po-
dia parlar i compondre amb més llibertat, ni si 
les memòries de Volkov —aparegudes el 1979, 
encara en temps de Guerra Freda— diuen real-
ment el que pensava el compositor (mort quatre 
anys abans que apareguessin) o responen a allò 
que volia sentir el bloc capitalista sobre un dels 
artistes més grans del bloc comunista. Tal com 
apunta Ian MacDonald, «cap declaració oficial 
feta des de l’antiga Unió Soviètica, ja fos pro-
clamada per un departament d’estat o signada 

per un ciutadà individual, no es pot prendre 
sinó com un ingredient més de la realitat ofi-
cial totalment controlada»,8 i precisament per 
això cap declaració d’aquella època en sentit 
invers potser tampoc no té gaire credibilitat. En 
qualsevol cas, la música —escrita en el mode 
que sigui, i per més que Plató n’estigmatitzés 
alguns o que la burocràcia soviètica vetllés per-
què produís un optimisme atlètic i una èpica 
moralment edificant— queda clar que té els 
efectes més diversos sobre l’ànima, però que 
el contingut del que diu —si és que en té— 
difícilment pot traspassar els límits d’allò que 
el compositor sentia, privadament, quan la va 
escriure. 

1 Plató, La República, paràgrafs 398c-400a.
2 Música prohibida. La música perseguida pel 

règim nazi, Barcelona, OBC, 2000, pàg. 12.
3 Alex ross, The Rest is Noise, Londres – Nova 

York, Harper, 2009, pàg. 249.
4 Michael steinberG, The Symphony, Oxford – 

Nova York, Oxford University Press, 1995, 
pàg. 535. 

5 Solomon volkov (ed.), Testimony: The Memoirs 
of Dmitri Shostakóvich, Nova York, Harper & 
Row, 1979.

6 Alex ross, The Rest…, pàg. 273.
7 Carlos Prieto, Dmitri Shostakovich. Genio y 

drama, Mèxic DF, FCE, 2013, pàg. 111.
8 http://www.siue.edu/~aho/musov/contents.

html [14–6–2014]
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 Diumenge 17 d’agost 

 CONCERT
 Homenatge a Paul 
Wittgenstein

 Alí Rafael Durán, piano
- Obres de L. Godowsky,
 S. Prokofiev, M. Ravel,
 B. Bartók i F. Liszt

 CONFERÈNCIA
 El compositor davant 
el conflicte bèl.lic: 
compromís o escapisme

 Xosé Aviñoa,
 catedràtic d’Història
 de la Música de la UB 

 Dimarts 19 d’agost 

 CONCERT
 Músics que visqueren 
la tragèdia

 Joan Furió, guitarra
 Eulàlia Vivas, piano
- Obres de M. Castelnuovo-
Tedesco, L. Brower, X. 
Turull, M. Ponce, J. Rodrigo

 i F. Moreno Torroba

 Dimecres 20 d’agost 

 CONCERT
 Piano romàntic 
i contemporani

 Kiev Portella, piano
- Obres de F. Liszt, F. Chopin, 
M. Mussorgski, Ph. Glass,

 Y. Tiersen, N. Rota,
 M. Rozsa, J. Williams,
 H. Mancini i K. Badelt

6 Diumenge 3 d’agost 

 CONCERT
 Del cel als inferns
 Beatrice Jiménez, soprano 
Marc Pujol, baix

 Ricardo Estrada, piano
- Obres de G. Puccini,
 G. B. Pergolesi, Ch. Gounod, 
W. A. Mozart, E. Arrieta,

 G. Rossini i G. Donizetti 

 Dimarts 5 d’agost 

 CONCERT
 Trio Hyagnis:
 Helena Muñoz, violí
 Andrea Peirón, violoncel 
Jordi Flaquer, piano

- Obres de M. Ravel i 
J. Brahms

 CONFERÈNCIA
 Revolucions musicals: 
Europa fa cent anys

 Xavier Chavarria,
 musicòleg
 i crític musical

 Dimecres 6 d’agost 

 CONCERT
 Cinema, cabaret
 i clàssics
 Yoko Suzuki, piano
- Obres de R. Sakamoto,
 N. Schultze, E. Granados,
 Y. Suzuki, S. Rakhmaninov, 
F. Chopin i L. V. Beethoven
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 Diumenge 10 d’agost 

 CONCERT
 Músiques bèl.liques
 per a violí i piano
 Laia Montserrat, violí 
Mikhail Studyonov, piano

- Obres de H. Wieniawski,
 E. Elgar, P. I. Txaikovski,
 M. Ravel, N. Eweg i
 B. Zimmerman, C. Saint-
Saëns i B. Bartók

 CONFERÈNCIA
 Presentació del violí
 «Ignasi Fleta» (1942),
 amb què Laia Montserrat 
tocarà aquest recital

 Mercè Solé, lutier 
Montserrat Solé, arquetera 
Laia Montserrat, violinista

 
 Dimarts 12 d’agost 
 
 CONCERT
 quatre suites de Bach
 Daniel Claret, violoncel
- Les suites de J. S. Bach

 
 Dimecres 13 d’agost

 CONCERT 
 Sonates compostes al 
camp de concentració

 de Theresienstadt
 Ruth Lluís, piano
- Obres de V. Ullman
 i G. Klein

10

12
13

 Dijous 31 de juliol
 
 CONCERT
 La banda municipal  
de Barcelona a

 la plaça del Rei
 Salvador Brotons, director
- Obres de L. V. Beethoven,
 P. I. Txaikovski, E. Toldrà
 i S. Brotons

 

 Divendres 1 d’agost 

 CONCERT
 Daniel Ligorio, piano
- Obres de S. Rachmaninov,
 A. Scriabin, F. Mompou
 i G. Gershwin

 Dissabte 2 d’agost 

 CONCERT
 Daniel Ligorio, piano
- Monogràfic Gershwin

 

 Dijous 7 d’agost 

 CONCERT
 Lieder alemanys
 i chansons franceses
 Anaïs Masllorens, 
mezzosoprano

 Daniel Ariño, piano
- Obres de R. Schumann
 i H. Berlioz

 Divendres 8 d’agost 

 CONCERT
 Del barroc al 
romanticisme passant

 per Sèrbia
 Mària Ivànovitx, piano
- Obres de K. Ph. E. Bach,
 M. Ravel, R. Schumann,
 D. Scarlatti, M. Tajcevic
 i J. S. Bach - F. Busoni

 Dissabte 9 d’agost 

 CONCERT
 Ana Puche, soprano
 Pau Damià Riera, piano
- Obres de C. Guastavino,
 M. de Falla, F. J. Obradors, 
F. Poulenc, G. C. Menotti,

 F. Lehár, E. Toldrà,
 F. Mompou, J. Lamote
 de Grignon i E. Morera

 CONFERÈNCIA
 Els qui marxen i els qui
 es queden: crònica 
musical de la Barcelona 
de postguerra

 Anna Costal i Fornells, 
musicòloga

 Dijous 14 d’agost

 CONCERT 
 Músiques de la Primera 
Guerra Mundial

 Alfredo Armero i Akiko 
Nomoto, piano a quatre 
mans

- Obres de F. Poulenc,
 C. Debussy, M. Ravel
 i I. Stravinsky

 CONFERÈNCIA
 La vida musical
 y la guerra de 1914
 Jorge de Persia,
 crític musical
 i investigador

 Divendres 15 d’agost 

 CONCERT
 El piano del segle xx
 Feodor Veselov, piano
- Obres de
 X. Montsalvatge,
 S. Prokofiev, E. Granados
 i S. Rakhmaninov

 Dissabte 16 d’agost 

 CONCERT
 Americans i alemanys
 per a violoncel i piano
 Daniel Claret, violoncel
 Àlex Ramírez, piano
- Obres de S. Barber,
 A. Piazzolla,
 L. V. Beethoven
 i R. Schumann
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 Dijous 21 d’agost 

 CONCERT
 The Journey
 Symbiotic Duo:
 Adriana Alcaide, violí barroc 
Bárbara Barros, violí barroc

- Obres de G. F. Telemann,
 B. Bartók, J. Vierdanck,
 J. M. Leclair i F. Degiardino

 Divendres 22 d’agost

 CONCERT
 Accentus Trio:
 Oriol Codina, clarinet
 Olga Domínguez, violoncel 
Maria Molet, piano

- Obres de H. Eisler,
 M. de Falla, N. Rota,
 I. Stravinsky, J. M. Guix,
 G. Gershwin, B. Bartók
 i A. Piazzolla

 Dissabte 23 d’agost 

 CONCERT
 The Hanfris Quartet:
 Jordi Forcadell, tenor
 Gener Salicrú, lead
 Juan Bertrand, baríton
 Adrià Sivilla, baix
- Espirituals i cants populars

21 22 23

 
 Diumenge 24 d’agost 

 CONCERT
 Elissa, Gran Reyna
 Ensemble Fononèsia:
 Mireia Latorre, soprano 
Peter Krivda, viola de gamba

 Núria Jaouen, clavicèmbal
- Obres d’E. Rincón 
d’Astorga, F. Valls,

 P. Rabassa, A. Caldara
 i T. Milans

 CONFERÈNCIA
 Tres-cents anys de 
perspectiva. Barcelona 
i la música durant la 
Guerra de Successió

 Antonio Ezquerro, musicòleg 
i investigador del CSIC

 
 Dimarts i dimecres
 26 i 27 d’agost 

 CONCERT
 Cosmos Quartet:
 Helena Satué, violí
 Bernat Prat, violí
 Carlota Amargós, viola
 Oriol Prat, violoncel
- Obres d’I. Stravinsky,
 J. Haydn, D. Xostakóvitx
 i E. Grieg

 Dijous 28 d’agost 

 CONCERT
 La voix humanine
 de Jean Cocteau
 Música de Francis Poulenc
 Uma Ysamat, soprano-actriu 
Emili Brugalla, piano

 Josep Maria Miró, direcció
 Maria Vera, ajudant de direcció
 Carles Sanromà, vestuari
 i elements escènics

 CONFERÈNCIA
 Concerts a Barcelona,
 des del cafè fins al Liceu
 Francesc Cortès, doctor
 en Musicologia i professor
 de la UAB

24

26 i 27

28

 Divendres 29 d’agost 

 CONCERT
 Sara Cubarsi, violí
 Seungwon Lee, piano
- Obres de B. Britten,
 J. S. Bach, G. Enescu,
 A. Paart i A. Jolivet

 CONFERÈNCIA
 Músics catalans
 víctimes de la guerra:
 Enric Granados,
 Pau Casals i
 Robert Gerhard
 Mònica Pagès,
 periodista musical

 

 Dissabte 30 d’agost 

 CONCERT
 Tres Trios Russos
 Oksana Solovieva, violí 
Svetlana Tovstukha, 
violoncel

 Akiko Nomoto, piano
- Obres de
 S. Rachmaninov,
 M. Glinka i
 D. Xostakóvitx

 Diumenge 31 d’agost 

 CONCERT
 Trio Arriaga:
 Felipe Rodríguez, violí
 David Apellániz, violoncel 
Daniel Ligorio, piano

- Obres de L. Bernstein,
 E. Bloch, A. Copland 
i D. Xostakóvitx

 CONFERÈNCIA
 Propaganda, guerra,
 exilis i persecucions:
 el cas de Dmitri 
Xostakóvitx

 Josep Barcons, músic,
 doctor en Musicologia
 i periodista musical
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