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La música i Barcelona.
Una perspectiva històrica

Concert de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per
Richard Strauss a la plaça de la Constitució,
actual plaça Sant Jaume, 1925
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Foto: Josep Domínguez)

La música és un component bàsic de la història i el patrimoni d’una capital com Barcelona, i és en aquest sentit que el MUHBA la
incorpora en el seu projecte: allò que arriba
de fora, allò que sona a la ciutat, allò que s’innova en el terreny musical en cada època és
part de la trajectòria de la ciutat, de la història
de la capital. Aquesta és la perspectiva que
pot aportar el Museu d’Història de Barcelona
als treballs sobre el patrimoni musical que desenvolupen no poques institucions i entitats
de la ciutat. Ens hi referíem en la presentació
del llibret Barcelona, vint històries musicals,
dedicat al cicle 30 minuts de música al Museu
de 2012, i voldríem ara aquí continuar-ne el
relat.
El llibre que tenim a les mans, que posa
l’activitat musical de la ciutat dins la història
i que presenta la proposta d’estiu del cicle
30 Minuts de Música al Museu ens brinda
l’oportunitat de recollir les darreres activitats
portades a terme pel MUHBA, amb la música com a protagonista.
Aquest hivern, al MUHBA Plaça del Rei
s’ha celebrat el nou cicle de concerts de 30
Minuts de Música al Museu. Els caps de setmana dels mesos de febrer a abril, amb el títol
Barcelona i els intèrprets i coproduït també per
la Fundació Mas i Mas, s’ha posat l’èmfasi en
els músics que han triat Barcelona com a lloc
estratègic per a la seva activitat concertística.
La col·laboració amb Fònics 2.0 ha donat
com a resultat Músiques a Barcelona al segle
xvi, en temps dels Àustria, un concert al Saló
del Tinell al mes de maig, dirigit per Lluís Vilamajó, que va fer sonar peces instrumentals
de creadors que van incidir decisivament en el
clima musical de la Barcelona del cinc-cents,
com ara Joan Brudieu, Pere Alberch Vila
i Bartomeu Càrceres, interpretades per La
Caravaggia.

El concert Jacint Verdaguer: el poeta i els
seus músics va ser un dels actes principals organitzats al mes de juny al MUHBA Vil·la Joana
i que va fusionar patrimoni literari i musical.
L’obra del poeta va inspirar la creació de
peces musicals per part de compositors com
Robert Goberna, Josep Valls, Jaume Pahissa,
Francesc Alió, Antoni Massana, Tomàs Buxó,
Joan Gay, Joan Balcells, Rafael Ferrer, Càndid
Candi, Juli Garreta i Amadeu Vives, amb
Daniel Blanch al piano, les sopranos Beatriz
Jiménez i M. Teresa Garrigosa, la mezzosoprano Anna Tobella i el tenor David Alegret.
Al mes de juliol, amb motiu de la commemoració del 750 aniversari de La disputa
de Barcelona de 1263, s’ofereix una versió
teatralitzada dels textos acompanyada d’interludis musicals amb peces dels segles xii i
xiii interpretades per Laura de Castellet, amb
acompanyament de llaüt, flauta doble i viola.
La programació d’estiu, amb motiu dels
75 anys dels bombardejos de la ciutat, proposa al MUHBA Refugi 307 Música en temps de
guerra, un concert comentat a càrrec d’Oriol
Romaní i Federico Mazzanti que vol mostrar
el ric panorama musical de la Barcelona de la
República, que es mantenia vigorós mentre
la ciutat era bombardejada.
I mentre treballem en la recerca de l’ambient musical quan Barcelona era la capital
reial de l’arxiduc Carles d’Àustria, que presentarem a la tardor en el marc de l’exposició
El món de 1714, podrem gaudir durant el període estival dels resultats del projecte Música,
Noucentisme, Barcelona, impulsat pel Museu
en el centenari de la creació de l’Associació de
Música da Camera, amb Xavier Chavarria i la
col·laboració de la Fundació Mas i Mas.
Teresa Macià i Bigorrra
Museu d’Història de Barcelona
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Música da Camera:
l’esclat musical de la
Barcelona del nou-cents
Tradicionalment, la història de la música
s’ha escrit a partir dels compositors i dels
intèrprets, però és de justícia reivindicar el
paper d’associacions i entitats que han estat
decisives en l’evolució del món musical en
fer el paper promotor i dinamitzador que les
institucions i els poders públics sovint han
negligit. Aquestes entitats han estat el motor
en moments crucials, de canvi profund o
de refundació, i sense la seva tasca i la seva
aportació al teixit social de la música, la creació hauria patit una solitud i una deixadesa
difícils de suportar. I una d’aquestes entitats
va ser l’Associació de Música da Camera, que
va néixer a Barcelona ara fa cent anys, a l’abril
del 1913, i va esdevenir una de les associacions musicals més potents, actives i fructíferes
d’aquella època. L’entitat va organitzar de
forma regular concerts i recitals d’altíssima
qualitat, va obrir les portes a nous repertoris,
va portar grans compositors europeus a la
ciutat, va renovar el concepte de concert, va
generar un públic nou i nous hàbits, i va ser
un autèntic motor de la vida musical i cultural catalana durant més de dues dècades, fins
al 1936.
La història d’una ciutat també s’escriu
amb les músiques que hi han sonat, amb
els compositors i els intèrprets que hi han
passat, i amb el públic que n’ha gaudit. Res
no és casual, i tot ens parla del tarannà i les
inquietuds d’una societat, contribueix a
conèixer-nos millor i a entendre per què som
on som i tenim el que tenim. I per aquesta
raó, aquest estiu el Museu d’Història de Barcelona i la Fundació Mas i Mas volen recordar
i homenatjar la tasca formidable que va fer
aquella entitat a través del cicle 30 Minuts de
Música al Museu. Aquest cicle ofereix una
programació amb trenta-una propostes concertístiques al llarg del mes d’agost, a càrrec
8

d’una setantena de músics d’altíssim nivell.
A través d’obres concretes, repertoris sencers
i formacions, es vincularan tots i cadascun
dels recitals amb l’activitat i les propostes
que va fer Música da Camera durant els seus
vint-i-tres anys d’existència, en un moment
cultural extraordinari i fascinant, una època
agitada i de gran convulsió social en què la
ciutat creixia sense parar i s’obria al món. En
aquelles dècades prodigioses, la vida i l’activitat musical a Barcelona van experimentar el
desenvolupament més gran de la seva història, i Música da Camera en va ser un agent
fonamental.
Malgrat l’enorme vàlua de la seva aportació al teixit musical de la ciutat, Música da
Camera no ha gaudit de l’atenció que mereix
per part dels investigadors. L’únic estudi exhaustiu i sòlid sobre l’associació és la tesina
de carrera elaborada per Marta Muntada ara
fa trenta anys, un treball valuós, acurat i molt
documentat que ha estat absolutament inspirador per a aquest projecte, i que necessita
continuïtat i aprofundiment. Aquest llibre
només és una repassada d’aspectes diversos
de l’activitat d’aquesta entitat que la vincula
al panorama cultural i social que li va fer d’escenari, i a la voluntat de reivindicar la valuosa
labor que va dur a terme.
Tot i que el conreu de la música de cambra era l’objectiu fundacional de l’Associació
de Música da Camera, l’èxit aclaparador de
la proposta va portar els seus responsables a
programar tota mena de gèneres, sobretot el
repertori simfònic. Des d’un bon començament, els concerts de l’associació van buscar
la singularitat del repertori i la coherència
estilística amb propostes temàtiques, monogràfics, homenatges i descobertes, guiats
sempre per l’originalitat, el rigor i l’equilibri:
una manera absolutament nova de presentar

la música i de fer concerts de la qual encara
som hereus. L’associació tenia una orquestra
pròpia, dirigida per Joan Rabentós, que oferia
repertoris populars i assequibles, i normalitzava l’hàbit del concert. Però simultàniament
es programaven concerts dels millors intèrprets catalans del moment, i grans figures
musicals de l’època, com ara Stravinsky, Ravel, Schönberg, Milhaud, Prokofiev, Richard
Strauss, Falla, Webern, Respighi, Bartók i
Honegger, van visitar Barcelona convidats
per Música da Camera per dirigir les seves pròpies obres. Els virtuosos de l’època
també van ser programats per l’associació:
intèrprets il·lustres com Édouard Risler, Arthur Rubinstein, Wanda Landowska, Ricard
Viñes, Fritz Kreisler, Nathan Milstein, Jasha
Heifetz, Otto Klemperer i el Trio Casals-Thibaud-Cortot, entre molts altres. Música da
Camera programava una dotzena de concerts
per temporada, però a partir del 1930 es va
arribar a doblar la xifra gràcies a la creació
d’una filial anomenada Audicions Íntimes,
que oferia concerts més selectes per a un
públic més reduït i interessat en un repertori
més exigent i agosarat: aquest va ser l’espai
de l’avantguarda musical europea. Música
da Camera va tenir dos directors artístics
eminents: Enric Granados la va dirigir des
de la segona temporada, i després de la seva
mort se’n va responsabilitzar Pau Casals fins
que es va dissoldre l’entitat el 1936.
Música da Camera va programar integrals
inèdites a casa nostra, monogràfics dedicats
a grans compositors del passat, un centenar
de primeres audicions d’obres significatives
i una trentena d’estrenes absolutes, la major
part d’autors catalans. També hi van sonar
obres colossals, com la Novena simfonia i la
Missa Solemnis de Beethoven, interpretades
per l’Orfeó Català i l’Orquestra Pau Casals,

però no hi van faltar les apostes arriscades o
alternatives (segons el criteri de l’època), amb
recitals de clavicèmbal, concerts de música
barroca, òperes de cambra, espirituals negres,
cors eslaus i sessions de música avantguardista. I els creadors catalans hi van tenir sempre
una presència destacada, i eren objecte de
sessions monogràfiques i homenatges (Granados, Garreta, Pahissa, Gerhard, Tàrrega,
etc.).
Música da Camera també va ser pionera
en el tractament de l’esdeveniment concertístic pel que fa al format, el disseny, la producció i la difusió. La qualitat era màxima en
tots els aspectes: programes de mà, dissenys
i il·lustracions obra d’artistes com ara Casas,
Nonell, Canals, Galí, Junceda, Canyelles,
Gargallo, Aragay, Togores, Vila Arrufat, Obiols, Junyent i Pruna. Tot plegat, un símptoma
de la vitalitat cultural de l’època i un tresor
per a la historiografia musical.
La categoria i l’exclusivitat dels concerts
de Música da Camera van generar molta
expectació a la societat barcelonina, que es
mirava meravellada i encuriosida aquella
entitat. La seva fama i el seu prestigi creixien,
i la labor que van dur a terme va situar Barcelona a un nivell musical proper al de les grans
urbs europees. Els aficionats hi responien bé,
i l’afició musical a Barcelona va augmentar
exponencialment gràcies a aquestes iniciatives; fins i tot va refinar els seus gustos gràcies
a la qualitat de les propostes que s’hi feien.
Barcelona aprenia a escoltar la música d’una
altra manera, i l’apreciava millor.
Us convidem a traslladar-nos a aquella
època fascinant i viure la música amb aque
lla mateixa intensitat.
Xavier Chavarria, director artístic del cicle
30 Minuts de Música al Museu
9

Orígens de l'entitat:
els pioners
L’Associació de Música da Camera de Barcelona va néixer en un context socialment
inquiet i culturalment fèrtil. Tal com explica
Lluís Lamaña al llibre Barcelona filarmónica.
La evolución musical de 1875 a 1925, els creadors
de l’associació van ser un grup de joves aficionats a la música, pertanyents a l’Acadèmia
Calassància i a les Escoles Pies de Barcelona,
que van formar un petit conjunt instrumental
de caràcter amateur. Organitzaven vetllades
musicals al local de l’Acadèmia i al Centre
Obrer Calassanci, i hi oferien concerts de
caràcter benèfic. L’any 1913, després d’una excursió artística molt reeixida al Vendrell, Igualada i Manresa, van acordar, juntament amb
el director de la formació, Josep Rabentós,
fundar una associació de música sobre la base
de l’orquestra d’aficionats i el seu quartet de
corda que podria disposar dels locals del Palau de la Música Catalana en condicions molt
avantatjoses. Van ser Enric Casals (que llavors
tenia 21 anys) i l’arquitecte Antoni Puig i Gairalt (que en tenia 26 i de qui els seus coetanis
deien que era el millor «arquitecte-pianista»
que havien sentit mai) els qui, després de
l’experiència de l’orquestra d’aficionats, van
suggerir fundar aquesta associació musical
amb la idea d’oferir vuit concerts anuals.
«Amb l’ajuda d’Ignasi Folch i Torres (que era
membre de la Junta de l’Orfeó Català), i acceptat que amb vuitanta socis, a cinc pessetes
cadascun, ja podien començar, quedà formada
l’associació.» Són paraules de Roser Matheu,
filla de l’escriptor i editor Francesc Matheu
(que també va ser president de l’Orfeó Català
i de l’Ateneu Barcelonès) i esposa d’Antoni
Gallardo i Garriga, un dels fundadors de l’associació. Precisament Gallardo, un enginyer
industrial de 24 anys i gran aficionat a la música —tocava a l’orquestra de Rabentós—, va ser
durant molts anys el soci número u de l’entitat
10

Sortida de Ball,
Romà Ribera, 1913
(Museu de Montserrat)

i va participar activament en l’organització de
tots els esdeveniments.
L’1 d’abril de 1913 es va constituir l’Associació de Música da Camera amb 128 socis
actius. Al programa del concert inaugural,
celebrat el 14 d’abril de 1913, l’associació es
presentava amb aquestes paraules: «La manca
a la nostra ciutat de Barcelona d’una entitat
exclusivament dedicada al conreu de la música da camera ha determinat un agrupament
d’amics i aficionats a constituir l’Associació de
Música da Camera». Els fundadors, per tant,
no eren músics professionals, sinó aficionats
a la música, alguns d’ells integrants de l’orquestra amateur que dirigia Josep Rabentós,
i que desitjaven que la ciutat tingués una
programació regular de concerts: eren homes
i dones joves i molt actius, amb un bon nivell
intel·lectual, interessats per la cultura i amb
inquietuds socials i polítiques (s’identificaven
amb el nou partit Acció Catalana, una escissió
de la Lliga Regionalista), que participaven en
tota mena d’iniciatives i projectes, i que tenien
la música com a afició principal. Alexandre
Cirici, als seus estudis sobre el noucentisme,
va descriure aquest grup que va fundar l’associació com a «gent cultivada, essencialment
metges, advocats, arquitectes, escriptors,
artistes, joves empresaris o fills de vells caps
d’empresa i algunes noies d’estament benestant, en els quals predomina l’aspecte liberal,
cosmopolita i cultural de la Catalunya ideal».
A la primera crònica que els va dedicar
La Veu de Catalunya, el 16 d’abril de 1913, se’n
destaca la joventut i se celebra que sigui una
alternativa als esports i els entreteniments de
moda: «Es tracta d’una nova entitat, d’una
agrupació de joves que ve a dir-nos que per
fi l’actual generació de joves vol interessar-se
també en quelcom més que el tennis o el
foot-balls. Ja era hora, car l’afició no havia

prosperat pas gaire. Entre el jovent actual hi
vèiem ben poques iniciatives que enfilessin el
camí de l’art […] Grat sía a Déu que podrem
comptar des d’ara amb nous elements joves
que estimulin aquest especial art…». I és que,
efectivament, joventut i modernitat van ser
trets fonamentals d’aquestes iniciatives ambicioses, però també un distintiu indestriable

del noucentisme. L’activitat de l’Associació
de Música da Camera va ser representativa
d’aquesta manera de fer i de pensar noucentista: ambició, modernitat i solvència, i rigor en
l’organització, la programació, els intèrprets,
la imatge i la difusió. És un paradigma d’allò
que en diem «la feina ben feta»: noucentisme
en estat pur.
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Música da
Camera i la nova
civilitat noucentista
L’Associació de Música da Camera de Barcelona és un formidable exemple de projecte
musical sorgit de la iniciativa privada i de la
conjunció de forces creatives en l’art, la cultura i la societat d’aquella Barcelona efervescent. Els seus impulsors i membres fundadors
eren prohoms de la burgesia amants de les
arts i de la música que volien promocionar
el gran repertori cambrístic de tots els temps,
aquell que gairebé mai arribava a la ciutat; no
obstant això, l’aclaparador èxit de la proposta
els va portar a programar tota mena de gèneres, i especialment el repertori simfònic.
Joventut i modernitat, trets fonamentals
dels impulsors i ideòlegs de Música da Camera, són també un distintiu indestriable
del noucentisme. Tal com escrivia el malaguanyat Jordi Castellanos als seus estudis
literaris sobre l’època, els joves del nou-cents
mostraven una actitud social nova que volia
intervenir en la vida pública, en la política, i
ho feien amb la finalitat de col·laborar en la
construcció d’una societat moderna, culta, liberal, ben diferent dels conflictes en els quals
es trobava immersa. Segons Josep Murgades,
el noucentisme propugnava els valors configuradors de la societat burgesa: racionalisme,
pragmatisme, utilitarisme, eficiència, laboriositat, ordre, civisme, contenció dels instints
i participació activa en la cosa pública; trets
que identifiquem absolutament en les accions
i l’esperit dels pioners de la da Camera.
Alexandre Cirici en fa una descripció antològica i enginyosa: «Una joventut irònica,
sovint mofeta, que ja no llegeix el Glossari de
Xènius a La Veu, sinó els Meridians de Fòcius
(J. V. Foix) a La Publicitat, i que s’interessa,
almenys platònicament, per tota mena de revolucions forànies. Són la gent que ja no dóna
En Patufet als infants, sinó La Mainada (o,
més tard, Jordi); que ja no va a l’Orfeó Català,
12

Toldrà homenatjat al Salón
Doré de la Granja Royal amb
la seva orquestra i Mercè
Plantada, 1934
(Família Toldrà)

sinó a Música da Camera; que prefereix el
Conferència Club de l’Ateneu; que enlloc de
l’escola Montessori ha fet el Blanquerna, i
que enlloc de l’excursionisme arqueològic comença a practicar l’esquí. Seran els lectors del
D’Ací i d’Allà i del Mirador, L’home ben educat
de Carles Soldevila, i els qui, seguint Sebastià
Gasch, descobriran el jazz, el flamenc, el circ,
els films de la UFA i El creuer Potemkin. Moblen les cases amb mobles de Badrinas, ornen
les dones amb joies de Sunyer i Mercadé, i
compren laques de la Benigani, arquetes de
Fargnoli i tapissos de l’Aymat».
La descripció de Cirici, tot i que no es refereix concretament als impulsors de Música
da Camera, escau perfectament a aquell nou
segment social modern, jove i entusiasta, de
bona família, ben format intel·lectualment,
inquiet culturalment, una mica elitista i amb
evidents tocs d’esnobisme. Un jovent que té
entre 20 i 30 anys, amb una nova manera de
viure, de treballar i de divertir-se, paradigma
d’una nova civilitat plenament noucentista, la
que ha de construir i aixecar el país des del seu
centre neuràlgic: la capital, la ciutat.
Tant entre els fundadors com entre els
socis dels primers anys, hi trobem personatges de marcada significació social i artística,
com Josep Carner, Josep Llimona, Joan Miró,
Francesc Matheu, Joaquim Cabot, Jeroni de
Moragas, Ignasi Folch i Torres, Jaume Bofill,
Francesc Galí, Adolf Florensa, Antoni Puig
i Gairalt, Josep Bartomeu i Granell, Josep
Maria Bonet, Lluís Guarro, Joan Mirambell i
Jacint Raventós; però també hi havia músics
d’una gran categoria que donaven suport explícit i actiu a l’entitat, com ara Joan Lamote
de Grignon, Franck Marshall, Lluís Millet,
Joan Llongueres, Joaquim Pena, Francesc
Pujol, Vicenç Maria de Gibert, Blai Net, Frederic Lliurat i Joan Salvat.

Al llarg de dues dècades, també van
formar part de la junta personalitats com ara
August Pi i Sunyer, que en va ser president
durant tretze anys, Alexandre Galí, Higini
Anglès, Marià Perelló, Enric Granados, Pau
Casals, Josep Maria Lamaña i Manuel Clausells (que en va ser una de les figures més
importants, secretari de l’associació des del
1917, ànima i motor de l’entitat fins a l’últim
dia, i que va morir assassinat just al començament de la Guerra Civil). El Patronat de
l’entitat va tenir notables de la societat i l’empresariat del país com Eusebi Bertrand, Joan
Corominas, Teresa Amatller, Maria Valls i
Taberner, Ramon Parramon i Pere Sensat.

Dins l’enorme llista de socis que van pertànyer a l’entitat al llarg dels anys, hi trobem
Eusebi Güell, Bonaventura Bassegoda, Josep
Maria Batista i Roca, Ricard Meifrén, Lluís
Nicolau d’Olwer, Manuel Rocamora, Elies
Rogent, Rafael Solanic, Ferran Chassaigne,
Joan Altisent i Aurora Bertrana, i músics com
Conxita Badia, Tomàs Buxó, Ernest Cervera,
Onia Farga, Robert Gerhard, Frederic Mompou i Enric Morera.
El fet que la procedència de tots aquests
personatges sigui d’àmbits tan diversos del
món social i cultural ens indica la transversalitat de la iniciativa i la convicció que la música
també havia de formar part del projecte de país.

Engegant el somni,
fonamentant la
identitat
El primer concert organitzat per Música da
Camera va tenir lloc el 14 d’abril de 1913, al
Palau de la Música Catalana: el va protagonitzar l’orquestra de l’associació, dirigida
per Josep Rabentós, i hi va ser present el
pianista Blai Net com a solista. Aquella
primera temporada va durar fins a l’estiu del
1914 i va incloure nou concerts, quatre amb
l’orquestra de l’entitat i la resta amb música
de cambra, un gènere inusual a Barcelona.
Tots els concerts començaven a tres quarts
de deu de la nit, i tenien invariablement tres
parts, amb dos entreactes. Des de la primera
temporada, l’associació va apostar pels joves
intèrprets catalans: al segon recital, celebrat
l’1 de maig de 1913, hi va actuar la soprano
Mercè Plantada, que tenia 21 anys: va ser
el seu debut públic, i va cantar un repertori
miscel·lani, amb cançons d’autors europeus.
A la portada del programa de mà s’avisava
sobre el concert: «Començarà amb rigorosa
puntualitat» i «No’s permet entrar ni sortir
de la sala durant l’execució de les obres».
Aquests dos elements, inèdits fins aleshores i
molt simbòlics, prefiguren la nova filosofia de
concert que implantarà Música da Camera.
La soprano Júlia Farrés-Llongueras ha volgut
recrear aquell concert de presentació de Mercè Plantada al recital del 29 d’agost d’aquest
any, en què interpretarà moltes de les obres
que va cantar llavors. Quan Música da Camera va fer vint anys, Mercè Plantada va voler
participar en el concert commemoratiu per
recordar que l’associació va afavorir el seu
debut professional.
Aquella temporada també hi va actuar el
Quartet Renaixement, liderat per un jovenet
de 18 anys que es deia Eduard Toldrà i que
gaudien d’una beca d’ampliació d’estudis
a París i Berlín. Aquest quartet de músics
catalans va ser tot un símbol d’aquell nou
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Conxita Badia a 18 anys
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

DIUMENGE 4 D’AGOST
18.00 h
Conferència Conxita Badia, la veu del
noucentisme, a càrrec de Mònica Pagès
Santacana. Periodista de música clàssica
18.30 – 19.30 – 20.30 h
M. Teresa Garrigosa, soprano; Pau Casan, piano.
Cançons dedicades a Conxita Badia
Obres de Granados, Toldrà, Pahissa, Casals,
Mompou, Rodrigo, Montsalvatge, Nin-Culmell,
Madriguera, Gerhard i Narcís Bonet
DIJOUS 29 D’AGOST
18.00 h
Conferència Memòries sonores del nou-cents
barceloní a càrrec de Teresa-M. Sala. Doctora en
Història de l’Art i professora de la Universitat de
Barcelona
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Júlia Farrés-Llongueras, soprano; Antonia
Valente, piano
Obres de Beethoven, Égide Martini, Mozart,
Schubert, Schumann, Franck, Fauré, Wagner i
Toldrà

esperit: joves, cosmopolites i molt preparats,
amb talent, audàcia i compromesos amb la
modernitat.
També hi van actuar artistes consagrats
com Carles Vidiella, el Trio de Barcelona
(format per Ricard Vives, Marià Perelló i
Joaquim Pere Marès) i el violinista belga
Mathieu Crickboom, que feia anys que s’havia establert a la ciutat i hi desenvolupava
un munt de projectes molt enriquidors. I de
França va arribar un conjunt instrumental
dedicat a la música antiga, la Société des
Concerts d’Autrefois, que va interpretar un
repertori absolutament desconegut a l’època
d’autors com Boismortier, Rameau, Sacchini,
Caix d’Hervelois i Borghi. El lied i la cançó

van ocupar per primera vegada en molts anys
tot el programa d’un concert: la prestigiosa
soprano Maria Freund (que acabava de participar en l’estrena de Gurrelieder de Schönberg
a Viena) va cantar Brahms, Schumann i
Debussy, i va descobrir aquest gènere als
aficionats barcelonins.
La segona temporada va incloure onze
concerts, i ja hi van actuar figures amb prestigi, sobretot del país: el violinista Francesc
Costa, el violoncel·lista Gaspar Cassadó,
l’organista Josep Cumellas-Ribó, el pianista
Blai Net, el Trio de Barcelona i novament
el Quartet Renaixement, que havien acabat
sobtadament la seva estada a Berlín a causa
de l’esclat de la Primera Guerra Mundial
i que en aquest recital van oferir una obra
innovadora, mai abans escoltada al país, el
Quartet de corda en Fa de Maurice Ravel. I
també hi va debutar, el 10 de juny de 1914,
una noieta de 16 anys que es deia Concepció
Badia, que va estrenar les Tonadillas d’Enric
Granados acompanyada per Ricard Vives,
un dels millors pianistes acompanyants que
ha tingut aquest país. La gràcia i la frescor
de Conxita Badia van fer que de seguida fos
coneguda com «la resalada intérprete de las
Tonadillas de Granados».
L’associació ja demostrava una inequívoca i decidida vocació de suport als músics
i les formacions del país, que es van sentir
de seguida identificats amb el projecte i s’hi
van implicar amb actuacions diverses. D’altra
banda, J. S. Bach va ser el primer compositor
objecte d’un concert monogràfic de l’associació, de manera que per primera vegada
es va poder escoltar a la Península la Suite
orquestral núm. 1. Mentrestant, l’orquestra de
l’associació, dirigida pel mestre Josep Rabentós (recordem-ho, una orquestra d’aficionats
i amateurs), prosseguia la seva activitat,

consolidava un admirable nivell musical i
ampliava el radi de concerts més enllà de Catalunya: el 1915 va fer una gira per Espanya,
amb actuacions a València, Saragossa, Lleó,
la Corunya, Oviedo, Gijón, Burgos i Logronyo, amb un èxit remarcable.
A la tercera temporada, i tot i les estretors
econòmiques, Música da Camera va augmentar fins a dotze el nombre de concerts —que
van passar a ser exclusius per als socis— i va
ampliar els espais que els acollien: el Palau
de la Música, la Sala Mozart (al carrer de la
Canuda) i la Sala Granados (a l’avinguda del
Tibidabo). També aquesta temporada es va
iniciar l’organització de propostes temàtiques i monogràfiques, anomenades sessions o
festivals, dedicades a compositors eminents.
Aquesta fórmula no era gens habitual a l’època: predominaven els concerts miscel·lanis,
amb la participació d’intèrprets diversos que
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El prestigi de la
direcció artística:
Granados i Casals
desfilaven per l’escenari en concerts llargs
i repartits en tres parts. La primera sessió
monogràfica programada per Música da Camera va estar dedicada a Robert Schumann,
va tenir lloc el 19 de desembre de 1915 i la va
protagonitzar el Trio de Barcelona. Aquesta
fórmula, tan innovadora com agosarada, va
tenir continuïtat i va instaurar un nou format
concertístic que s’ha consolidat al llarg del segle xx i fins avui dia. Unes setmanes abans, al
concert d’inauguració de la temporada, Enric
Granados (director artístic de l’associació) havia interpretat el Concert per a piano de Grieg
al Palau, en la que va acabar sent l’última actuació que va fer a Catalunya: va morir ofegat
al canal de la Mànega el 24 de març de 1916
quan tornava dels Estats Units. L’associació li
va retre un sentit homenatge al novè concert
d’aquella temporada, el dia 6 de maig, amb
l’actuació de Conxita Badia, Mercè Moner,
Fernando Vía i Frederic Longàs, que van interpretar obres seves.
Aquella temporada també va estar plena
d’intèrprets catalans de prestigi, com el violinista Joan Massià, el pianista Vicenç Maria
de Gibert, novament el Quartet Renaixement
i el joveníssim pianista valencià José Iturbi
(que acabava de fer 20 anys), i amb la primera
actuació per a l’associació de l’eminent pianista lleidatà Ricard Viñes com a integrant
del Trio Francès.
La consolidació definitiva de l’associació,
aconseguida durant la quarta temporada, va
estar molt vinculada a dos fets decisius: el
compromís de Pau Casals —figura de talla
mundial i que feia temps que no actuava al
país— amb l’entitat per assumir-ne la direcció artística i fer-hi concerts i recitals; i la
presència, gràcies en part al mateix Casals,
de figures de renom internacional amb una
gran capacitat de convocatòria. Una de les
16

primeres figures convidades va ser un jove polonès, virtuós del piano, Arthur Rubinstein,
que va actuar al Palau el 15 de desembre de
1916. L’Orfeó Català, dirigit per Lluís Millet,
va cloure aquella temporada, el 20 de juny de
1917, amb un concert a cappella amb cançons
catalanes i música del Renaixement.
L’any 1918, Música da Camera va ingressar a la Unió de Societats Filharmòniques
d’Espanya, i això significava que qualsevol
dels seus socis podia accedir als concerts
organitzats per les entitats germanes arreu
del territori peninsular: Bilbao, la Corunya,
Oviedo, Saragossa, Gijón, Santander, Burgos,
València, Logronyo, Alacant i Porto. Aquella
cinquena temporada va tenir diverses actuacions destacades: els pianistes José Vianna da
Motta, Paul Loyonnet i Édouard Risler (que
va fer dues sessions, una de les quals dedicada a les sonates de Beethoven); els violinistes
Joan Manén, Manuel Quiroga i Enrique
Fernández Arbós; i el guitarrista Miquel
Llobet, reconegut i admirat arreu d’Europa i
Amèrica, i que Música da Camera va recuperar per al públic català després de divuit anys
d’absència.
La sisena temporada (1918-1919) representa
la consagració definitiva de l’entitat, amb dues
novetats de gran abast i prestigi: l’augment del
nombre de concerts a càrrec de músics i formacions estrangeres, i la presència dels compositors europeus més importants del moment.
Tot plegat va fer créixer exponencialment l’afició musical a Barcelona i va refinar els gustos
del públic gràcies a la qualitat de les propostes
que s’hi feien. L’actitud i la mentalitat dels
aficionats a la música, així com la vivència del
concert, també experimentaven canvis, i Música da Camera era l’artífex d’aquests canvis.
Barcelona aprenia a escoltar la música d’una
altra manera, i l’apreciava millor.

Música da Camera va tenir dos directors artístics eminents: des de la segona temporada en
va ser director Enric Granados, i després de la
seva mort se’n va responsabilitzar Pau Casals
fins que es va dissoldre l’entitat l’any 1936.
De fet, l’últim concert que Granados va fer
a Catalunya abans de morir va ser el que va
organitzar l’associació al Palau de la Música
Catalana el 14 de novembre de 1915, poques
setmanes abans que el compositor emprengués un viatge als Estats Units per estrenar
la versió escènica de Goyescas del qual no va
tornar. Tal com relata la crònica de la Revista Musical Catalana de l’època (núm. 145),
aquell dia «el pati del Palau oferia un aspecte
brillant, reunint la més selecta concurrència
desitjosa d’aplaudir un cop més l’eminent
compositor».
Evidentment, en saber-se la notícia de
la tràgica mort de Granados, ocorreguda
el 24 de març de 1916, l’associació li va retre
un solemne i emocionat homenatge amb un
concert que es va celebrar el dia 16 de maig,
amb la participació de quatre músics que havien estat alumnes seus: els pianistes Mercè
Moner, Fernando Vía i Frederic Longàs, i la
seva intèrpret més il·lustre, la soprano Concepció Badia, que aleshores només tenia 18
anys. Totes les obres que es van interpretar en
aquest concert eren de Granados: Goyescas,
Danzas españolas, Valses poéticos, Allegro de
concierto i les Tonadillas, que van ser cantades
per Conxita Badia. Alfredo Armero i Akiko
Nomoto, dos brillants pianistes actuals sorgits de la mateixa acadèmia que Granados
va fundar l’any 1901, han volgut incloure en
el programa dels seus recitals, els pròxims
dies 3 i 10 d’agost, algunes de les obres que
es van interpretar en aquell homenatge per la
mort de qui va ser el primer director artístic
de Música da Camera.

DISSABTE 3 D’AGOST
18.00 h
Conferència Primavera 1936: Barcelona, capital
europea de la música, a càrrec de César Calmell.
Professor d’Història de la Música de la Universitat
Autònoma de Barcelona
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Alfredo Armero, piano
Obres de Granados, Albéniz, Falla, Debussy i
Ravel
DIMECRES 21 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Svetlana Tovstukha, violoncel
Suites per a violoncel de J. S. Bach

En ple creixement, Música da Camera es
va quedar òrfena de direcció artística. Però
pocs mesos després, ja la temporada següent,
i amb l’afany de reflotar la migrada situació financera de l’entitat, l’associació va aconseguir
programar un recital de Pau Casals al Palau:
«El gran artista, glòria de la nostra terra, reputat universalment com el primer dels millors
violoncel·listes, l’eminentíssim Pau Casals ha
accedit a encarregar-se d’un dels concerts del
curs. Aquest concert serà, com tots els nostres, reservat rigorosament als senyors socis i,
essent limitada la cabuda al Palau de la Música Catalana, no s’admetran més inscripcions
de socis que les que permeten el nombre de
localitats de què es pot disposar».
El recital es va fer el 19 de novembre
de 1916. Casals hi va tocar el Concert per a
violoncel i orquestra de Schumann, acompanyat
per l’orquestra de l’associació, i la Suite núm.
1 per a violoncel sol de J. S. Bach, una obra
icònica i cabdal del seu repertori. Al recital del
pròxim 21 d’agost, la violoncel·lista Svetlana
Tovstukha interpretarà aquesta emblemàtica
Suite i tres més de la col·lecció. Que Casals,
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Enric Granados
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

al punt àlgid de la seva carrera i amb un
reconeixement extraordinari arreu del món,
actués per a Música da Camera després de
tants anys de no tocar a casa seva, va ser un
signe de prestigi i un reconeixement a la
labor de l’entitat. L’èxit apoteòsic que va tenir
el concert va engrescar els responsables de
l’entitat a suggerir a l’il·lustre violoncel·lista
que n’agafés les regnes. Casals va acceptar
i, amb ell al capdavant, l’associació es va
consolidar: a la cinquena temporada, Música
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Pau Casals, 1922
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

da Camera ja no va admetre més associats
perquè se superava el nombre de localitats del
Palau de la Música, el recinte més gran que
acollia els seus concerts. Casals va impulsar
una altra de les grans iniciatives de l’entitat
i un símbol del seu creixement, el «concert
europeu», que portava músics estrangers de
renom. Aquella temporada van convidar un
jove polonès, virtuós del piano, que va regnar
durant moltes dècades del segle xx: Arthur
Rubinstein.

«Calla… i fes callar!»
Comportament del públic
i canvi d’hàbits
Música da Camera es va convertir ben aviat
en una de les principals institucions musicals
del país i de seguida va atreure l’interès de tota
mena d’aficionats: formar-ne part era un signe
de distinció i categoria intel·lectual, i els seus
concerts es consideraven esdeveniments culturals de prestigi social. Durant els anys vint
i trenta, la premsa se’n va fer molt ressò i va
elogiar la labor de l’entitat en afavorir l’arribada de tants il·lustres personatges de la música
internacional: diaris i publicacions periòdiques com La Veu de Catalunya, La Publicitat i
Mirador anaven plens de cròniques, crítiques
i, fins i tot, notes de societat sobre l’associació, i alguns dedicaven tota la secció musical
a la seva activitat. Podríem dir que Música da
Camera es va posar de moda: era el punt de
trobada d’una elit intel·lectual i social, del bo i
millor de Barcelona, i va acabar atraient un públic per a qui la música no era l’interès principal. Això va comportar un cert desvirtuament
de l’esperit fundacional: un determinat sector
del públic, reduït però notori, tenia per costum
arribar tard als concerts, entrar-hi fent soroll i
no deixar de fer comentaris en veu alta al llarg
del concert. Aquest comportament també va
arribar a tenir ressò a la premsa, sobretot en
l’especialitzada, que criticava d’una manera
contundent l’actitud frívola i poc respectuosa
d’una part del públic de Música da Camera en
alguns concerts. La Revista Musical Catalana
comentava així un concert del 1919: «[…] pel
caràcter de la sessió, s’hauria fruït més bé en
un lloc de menys capacitat on l’atenció de l’auditori fidel no hauria estat distreta amb brogits
ni converses inoportunes».
L’any següent es va parlar del concert inaugural de l’entitat, a càrrec de l’Orquestra Pau
Casals, creada recentment, en aquests termes:
«El públic, segons costum, sempre elegant,
distingidíssim, però un xic bavard i distret».

Comentaris com aquests, fets públics a
través de la premsa, es van anar multiplicant,
transcendien a la societat i ferien els responsables i els associats de Música da Camera. A
partir d’aleshores, l’associació es va imposar
com a objectiu aconseguir que es fes silenci a
la sala durant els concerts, i obtenir la màxima
atenció i respecte per la música i els músics.
Una actitud que actualment es considera
normal, lògica i exigible, ara fa cent anys implicava un canvi radical de mentalitat, tot un
repte per a una entitat que vivia precisament
dels seus socis. A partir d’aquell moment,
Música da Camera va començar a incloure
en els programes de mà i en les publicacions
de l’entitat avisos, instruccions i normes que
des de la perspectiva actual poden semblar
intimidatoris, quasi policials. Al programa
de mà d’un concert de la sisena temporada
(1919) es donaven instruccions contundents
i força amenaçadores: «El primer dels drets
d’aquell que assisteix a un concert és el de
poder escoltar atentament les obres que són
executades. La Junta Directiva d’aquesta Associació de Música da Camera, no desconeixent
aquest dret essencial, està disposada a fer-lo
prevaldre. Tota persona que durant els nostres concerts es veiés molestada per converses
agenes o qualsevol altra inconveniència, és
pregada de donar-ne coneixement inmediat
als acomodadors de la sala, els qui ho comunicaran a la Junta Directiva. Comprovada la
denúncia, la Junta posarà en pràctica els acords
que té presos per tal d’aconseguir aquell sever
recolliment que ha de caracteritzar un públic
intel·ligent i selecte».
Música da Camera editava fins i tot
pamflets que es donaven amb els programes
de mà a l’entrada dels concerts, amb textos
com aquest: «No és digne d’utilitzar aquesta
invitació aquell qui no sàpiga callar durant
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Orquestra Pau Casals al Palau de la
Música Catalana, Oleguer Junyent
(Fundació Pau Casals. Foto: Rocco
Ricci)

el concert. Ja que has entrat, vol dir que te’n
consideres digne, com així deu ésser. Tingues
dons, ara, la gentilesa de demostrar-ho: calla… i fes callar».
Aquesta lluita per aconseguir una altra
actitud i una altra conducta per part del
públic dels concerts de clàssica va tenir una
certa transcendència i ressò mediàtic: Carles
Soldevila va publicar uns petits contes en què
posava en evidència aquests comportaments,
es van arribar a publicar acudits a la premsa
que ridiculitzaven les actituds d’alguns sectors
del públic, i fins i tot Josep Carner (que era
soci de l’entitat) va dedicar un conte del seu
llibre La creació d’Eva i altres contes (1922) a «les
gentils concurrents als concerts de l’Associació
de Música da Camera» titulat «Els hostes del
convent»: «Permeteu-me, admirades amigues,
20

que us destorbi un moment per explicar-vos
una vella història. Però abans que tot he
d’expressar-vos la meva gratitud. Sempre
m’ha plagut la música en plena naturalesa, i,
en assistir als concerts que vosaltres agenceu,
retrobo, a més de la música, el murmuri de les
fulles, el gorgolament de les aigües i el xiu-xiu
del ventet.
»Amb les vostres converses tendres, amb
les vostres confidències a cau d’orella, difumeu
una mica la música, li lleveu cruesa. La vostra
col·laboració al plaer de les nostres oïdes és tan
deliberada i conscient que, tot seguit que s’acaba una de les peces del concert, calleu, en part,
perquè ja no se us acut res, i en part, perquè
compreneu que el parloteig aleshores ja seria
inútil. […] Això us vinc a dir jo, admirades
amigues. Als concerts hi anem alguns a sentir

música i d’altres hi van a festejar. Ambdues
coses són finíssimes moixaines de l’esperit.
Però en el concert vinent, al qual assistirem
de bell nou —vosaltres amb els vostres capets
volubles i ulls que alternativament intimiden
els jovençans i els prometen delícies, i boquetes atrafegades, i jo amb la meva maturitat
melangiosa i encara indefensa—, o bé vosaltres
escoltareu la música, o bé jo, a la meva edat, i
amb algun cabell blanc (prematur), no tindré
més remei que festejar».
Carner s’adreça a un sector d’associats
eminentment jove i exclusivament femení,
però suposem que aquest no era l’únic que alterava el clima recollit i sever que es buscava als
concerts. Tanmateix, queda clar que Música da
Camera havia atret persones que no tenien una
especial devoció per la música, sinó per l’acte
social que representaven els seus concerts, i
que per sobre de tot desitjaven pertànyer a un
grup social i cultural brillant. S’havia desenvolupat un cert grau d’esnobisme que se’ls havia
escapat de les mans i que els podia fer morir
d’èxit. Els anys següents, Música da Camera
va continuar lluitant d’una manera constant
(i de vegades bel·ligerant) contra aquestes
intromissions i contra la perversió del seu
esperit fundacional a través de comunicats als
programes de mà, notes per als socis i butlletins. L’actitud requerida per Música da Camera
als seus concerts (i la que exigia la major part
de la premsa i dels mateixos músics) era un
signe del que començava a significar l’art i la
cultura per a aquella societat, una actitud que
reflectia la imatge social i cultural del país:
l’actitud davant l’art com a símbol de civilitat.
Pels escrits de la premsa, constatem que
als anys trenta aquest fenomen ja experimentava un procés de canvi: diverses publicacions se’n feien ressò i, fins i tot, felicitaven
algunes d’aquestes iniciatives per com havien

Pàgina següent:
Concert de la Passió
segons sant Mateu, 1921
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

aconseguit canviar els hàbits del públic filharmònic. L’actitud, la mentalitat dels aficionats i
la vivència del concert estaven canviant, i Música da Camera es va erigir en ferma impulsora
d’aquest canvi. La Revista Musical Catalana
comentava així el Festival Honegger celebrat
el 6 de maig de 1929: «Consignem per acabar
que el públic de la Camera escoltà i acollí tot
el concert amb una atenció i una comprensió
verament sorprenents. Teníem por que una
vegada més ens fes quedar malament davant
d’un artista estranger! Però no, un poder misteriós va fer que, per aquesta vegada, aquell
públic semblés un públic europeu. Ara, tot
serà que duri…!».
Fins i tot trobem comentaris irònics referits
a aquest «miracle» aconseguit per Música da
Camera als seus concerts. El compositor i
crític musical Baltasar Samper escrivia a La
Publicitat el 29 d’abril de 1931: «Tots ens hem
de felicitar d’aquesta conquista, que semblava
més difícil que l’adveniment de la República,
i hem de desitjar que la normalitat tan miraculosament aconseguida no es torni a alterar
mai més».
Finalment, no volem deixar de citar un
text de Carles Soldevila, escriptor i periodista
que va arribar a ser cronista oficial de la ciutat
de Barcelona. El dia 1 de març de 1921, va
escriure una crònica al diari La Publicidad
(signada amb el pseudònim Myself ) a propòsit del concert celebrat dos dies abans al Palau
de la Música. En aquest concert va sonar la
Passió segons sant Mateu interpretada per
l’Orfeó Català i dirigida per Lluís Millet, un
esdeveniment musical de primera magnitud
perquè representava la primera audició a l’Estat espanyol d’aquesta monumental obra. No
va ser estrictament un concert de l’Associació
de Música da Camera, però els comentaris de
Soldevila constitueixen un retrat formidable
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Els millors compositors
europeus, a Barcelona

dels hàbits i els costums del públic musical
de l’època perquè explica què solia passar als
concerts, com començaven a canviar aquests
hàbits, la grata sorpresa que això representava
per al mateix cronista i, fins i tot, el rebuig
que les efervescències modernistes del Palau
provocava en aquella generació d’intel·lectuals noucentistes. I acaba amb una reflexió
memorable sobre els artífexs d’aquells canvis,
i de com una nova manera de fer política
podia acabar generant una nova civilitat: «He
censurado mil veces la grosería de nuestros
públicos. Hoy se me presenta una ocasión de
aplaudirlo. No quiero desperdiciarla. La cosa
sucede en el paraíso del Palau de la Música.
¿Lo conocéis? La madera se conserva en buen
estado; los bancos tienen respaldo; fastidia un
poco la sempiterna amenaza de unos cascos de
caballo que surgen junto al techo, a lado y lado
de las paredes, pero si se tiene cuidado de no
levantar la vista, uno llega a olvidarse de los
susodichos cascos.
»En ese paraíso se reunió el domingo
una multitud filharmónica para escuchar la
Pasión de Bach. No cabía un alfiler. Al acabar
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la sesión de la tarde (es sabido que la cantata
comprendía tarde y noche), los del paraíso
abandonaron sus asientos no sin antes dejarlos señalados con muy diversas señales. Hubo
quien fijó sobre la madera el clásico papelito
sin valor; hubo quien clavó una tarjeta con
nombre, apellido y domicilio; hubo quien,
más generoso, dejó una bufanda que por lo
menos valía cinco pesetas; hubo quien ató al
respaldo un pañuelo limpio, etc.
»Después de cenar la gente regresó al paraíso dispuesta a reanudar la audición y con
la esperanza de volverse a sentar en el sitio
que conquistó por la tarde. Y así fue. Papeles,
pañuelos, bufandas, tarjetas, símbolos de una
posesión fueron escrupulosamente respetados.
No ocurrieron incidentes. No hubo violencias,
ni hurtos, ni martingalas… ¡Oh, qué ejemplo
de educación cívica!
»Alguien insinuará que la música domestica a las fieras. No regatearé los efectos sedantes del arte de Euterpe, pero creo que, tanto
como la música, la política ha contribuido a
comunicar cierta disciplina a la multitud que
se congrega en los lugares públicos».

Us imagineu avui dia un cicle o una temporada musical estable que convidés regularment compositors contemporanis a dirigir o
tocar les seves pròpies obres, i que dediqués
concerts sencers a les obres més actuals i innovadores? Avui dia això sembla una utopia
a la qual gairebé ningú no s’atreveix, però durant els anys vint del segle passat Barcelona
va rebre els millors compositors de l’època,
que presentaven les seves obres en concerts
multitudinaris al Palau de la Música. I molts
d’ells ho van fer convidats per l’Associació de
Música da Camera, l’entitat més ambiciosa i
visionària del moment.
Els dos primers compositors que van
actuar per a l’associació no ho van fer en
qualitat d’autors de prestigi, sinó de virtuosos
de l’instrument, i van aprofitar l’avinentesa
per presentar obres pròpies. George Enescu
va fer dos recitals de violí al febrer del 1922,
i Serguei Prokofiev encara era un desconegut
quan va tocar el piano al Palau als concerts
dels dies 17 i 19 de febrer de 1923, en què va
compartir programa amb el violoncel·lista
Diran Alexanian: ell, però, sí que va tocar
la seva Sonata núm. 3. Prokofiev va tornar
al Palau al maig del 1928, aquella vegada
per tocar el seu Concert per a piano núm. 3
acompanyat per l’Orquestra Pau Casals. El
primer compositor prestigiós de l’època a
qui Música da Camera va dedicar un festival
monogràfic va ser Maurice Ravel, que
aleshores tenia 49 anys. Va ser el 18 de maig
de 1924, i al recital es van fer dues primeres
audicions: la Tzigane per a violí i piano, i la
cançó Ronsard à son âme. També s’hi van
interpretar Gaspard de la nuit, el Trio, la
Sonata per a violí i Schéhérazade. L’endemà,
l’Orfeó Català va fer un concert en homenatge
a Ravel amb peces corals seves, de Debussy i
d’autors catalans, i cançons populars.

DIMECRES 14 D’AGOST
18.00 h
Conferència Llegir la música: el noucentisme
i l’educació de l’oient, a càrrec de Joaquim
Rabaseda. Musicòleg i cap del Departament de
Musicologia de l’ESMUC
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Granados Duo: Oksana Solovieva, violí;
Josep Buforn, piano
Obres de Toldrà, Turina, Cazurra, Manén i Massià
DIJOUS 15 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Adriana Ferreira, flauta; Isolda Crespi, piano
Obres de Bonis, Gaubert, Dutilleux, Enescu i
Prokofiev

La temporada següent va tenir dos convidats il·lustres i molt cobejats arreu d’Europa:
Manuel de Falla i Arnold Schönberg. El
Festival Falla es va fer al Palau el 7 de febrer
de 1925 i va constituir un esdeveniment amb
molt ressò. Hi van sonar per primera vegada
al país El amor brujo i El retablo de Maese
Pedro. Dos dies després es va fer l’estrena
absoluta de Psiché, dirigida per l’autor al capdavant de l’Orquestra Bètica de Cambra de
Sevilla i amb un joveníssim Ernesto Halffter
com a assistent. El mestre gadità (de mare
catalana) va quedar tan entusiasmat per l’acollida i el tracte rebut, que es va comprometre
a compondre una obra nova per estrenar-la
la temporada següent en un altre concert de
l’entitat. I així, el 5 de novembre de 1926 es
va fer la primícia mundial del Concierto para
clave y cinco instrumentos, amb Wanda Landowska com a solista i l’autor a la direcció.
L’altra gran fita de la temporada va ser el
Festival Schönberg, celebrat el 29 d’abril de
1925 al Palau. L’autor austríac va presentar a
Barcelona Pierrot Lunaire, l’obra emblemàtica
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Retrat de Stravinski per
Ferran Callicó, 1928
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

de l’expressionisme i de tot un món estètic
de gran complexitat, una obra que podrem
escoltar al concert de cloenda del cicle d’enguany. També es va fer la primera audició de
la Simfonia de cambra op. 9 i d’un seguit de
cançons per a veu i piano. Robert Gerhard i
Alban Berg van ser els comentaristes d’aquella memorable vetllada, que va suscitar molta
polèmica entre els associats.
Joaquín Turina era un dels compositors
espanyols més famosos, i va ser convidat per
Música da Camera a protagonitzar dos concerts al mes d’octubre del 1928. Al primer, el
dia 23, l’Orquestra Pau Casals li va estrenar
Ritmos; i sis dies després va ser el torn d’Evocaciones op. 46, interpretades al piano per
l’autor. En aquest recital també va participar
el violinista Francesc Costa, que va interpretar El poema de una sanluqueña, de Turina.
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Programa del concert del 18 de
maig de 1924 corresponent al
Festival Maurice Ravel
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

Per rememorar aquestes sessions sobre Turina, la violinista Oksana Solovieva tocarà
aquesta obra al recital que oferirà el pròxim
14 d’agost. Aquella mateixa temporada van
actuar per a l’entitat Ottorino Respighi (el
15 de febrer de 1929, acompanyant al piano
la seva esposa Elsa) i Arthur Honegger, que
va dirigir el festival dedicat a la seva persona,
el 6 de maig de 1929, en què va sonar per
primera vegada a la Península l’oratori Le
roi David, amb l’Orfeó de Sants i l’Orquestra
Pau Casals.
Aquell mateix any, l’associació va fer
moltes gestions per aconseguir portar un
dels compositors més famosos del món, el
rus Igor Stravinsky, però els problemes de
calendari i el descomunal catxet que demanava l’autor van fer impossible aquell festival
i van provocar una gran decepció entre molts
associats. Música da Camera no va parar fins
a aconseguir fer venir l’autor de La consagració de la primavera, i ho va fer l’any 1933. El
16 de novembre, el Palau de la Música es va
vestir de gala per escoltar un seguit de primeres audicions d’envergadura: el Concert per a
violí en Re major, el Capriccio i la Simfonia dels
salms, cantada per l’Orfeó Gracienc i dirigida
per l’autor. En aquest concert també es van
escoltar L’ocell de foc i Focs artificials op. 4, i
hi va fer la primera actuació pública el fill de
Stravinsky, Soulima, que va tocar el piano.
Val a dir que Stravinsky ja havia visitat Barcelona altres vegades, el 1924, el 1925 i el 1928, i
que encara ho va tornar a fer pel cicle de Quaresma del 1936, però Música da Camera mai
no l’havia pogut tenir a la seva temporada.
A partir del 1930 es va engegar la secció
Audicions Íntimes, que també va afavorir la
presència de compositors coetanis, sobretot els
que no gaudien de tanta popularitat entre el
gran públic. En aquest cicle es van programar

sessions dedicades a Ildebrando Pizzeti (23
d’abril de 1934, amb Gaspar Cassadó i Enric
Casals acompanyant-lo) i Darius Milhaud
(16 de febrer de 1932, que va interpretar La
création du monde, Cançons hebraiques i Poemes
jueus acompanyat pel Quartet Lleidatà). El
compositor provençal havia protagonitzat, dos
dies abans, un festival al Palau de la Música
en el qual va dirigir les Saudades do Brasil,
la Serenata i la primera audició de Le pauvre
matelot, que va tenir una acollida molt freda i
va motivar dures crítiques a la premsa… per
la simplicitat de la música! Aquella mateixa
temporada, va venir a Barcelona el compositor
austríac Anton Webern, que va dirigir obres
seves i de Schönberg al capdavant de l’Orquestra Pau Casals, en dos concerts al Palau de la
Música Catalana, el 5 i el 7 d’abril de 1932.

Música da Camera va tornar a dedicar
una sessió monogràfica a Manuel de Falla
el 13 d’octubre de 1932: el compositor andalús va fer de solista de piano a Noches en
los jardines de España i va dirigir la primera
audició de La vida breve, amb la participació
de Concepció Callao i de l’Orfeó Gracienc.
El bavarès Richard Strauss també va rebre un
homenatge de l’associació amb motiu del seu
setantè aniversari, però per motius de salut
no va poder assistir al concert del Palau, que
va tenir lloc el 14 de novembre de 1934 i va
ser dirigit per Eugen Papst al capdavant de
l’Orquestra Pau Casals. S’hi van interpretar
l’interludi de l’òpera Arabella, sis cançons
amb orquestra (cantades per la soprano Carlota Dahmen-Chao), el poema simfònic Don
Juan i la Simfonia alpina.
El 17 d’abril de 1936, es va celebrar un concert extraordinari al Casal del Metge titulat
La música moderna a Viena, amb la presència
del compositor alemany Ernst Krenek, que
va presentar cançons i obres cambrístiques
seves i d’altres autors com ara Berg, Webern
i Schönberg. Ell mateix va tocar el piano i
va compartir escenari amb Conxita Badia
i amb el Quartet Galimir, i també va fer les
explicacions prèvies de les obres (suposem
que amb la traducció de Robert Gerhard).
L’avantguarda musical europea ja tenia un
espai fix a la nostra ciutat gràcies a l’Associació de Música da Camera.
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Grans intèrprets
internacionals
A partir de la quarta temporada, quan Casals
es va fer càrrec de la direcció artística de l’entitat, i sense deixar d’atendre en cap moment
els músics del país, Música da Camera es va
obrir decididament al món musical internacional. Intèrprets i formacions de gran prestigi a
Europa van arribar a Barcelona convidats per
l’associació, i es van descobrir així repertoris
i maneres de tocar i d’entendre la música poc
habituals a casa nostra. Música da Camera
no va ser pionera en aquesta ambició d’internacionalitzar la ciutat i de convertir-la en
una etapa més dins les gires dels virtuosos del
moment, però sens dubte la va consolidar i la
va portar més enllà que cap altra institució o
entitat de l’època.
El primer pianista de renom mundial que
va actuar per a l’associació va ser el polonès
Arthur Rubinstein, el 15 de desembre de 1916:
tenia 29 anys i va oferir un repertori miscel·lani
en tres parts, un format molt habitual a l’època.
El 1918, Édouard Risler (que ja havia tocat a
Barcelona la integral de sonates de Beethoven)
va fer dos recitals amb obres de Chopin i Liszt,
i un monogràfic amb sonates de Beethoven. Un
altre virtuós polonès, Mieczyslaw Horszowski
(«en tribut a la gran amistat que li professa el
nostre amadíssim mestre, l’il·lustre artista
Pau Casals»), hi va fer dos concerts l’any 1919.
Un altre gran amic i col·laborador de Casals,
el suís Alfred Cortot, va oferir al desembre
del 1921 un monogràfic sobre Chopin, amb
els Estudis, els Preludis op. 28 i la Sonata op.
35. Cortot va actuar per a Música da Camera
altres vegades, entre les quals cal destacar els
tres monogràfics consecutius que va fer al maig
del 1934, dedicats a Chopin, Liszt i Schumann.
Enguany, el pianista Marc Heredia evocarà les
sessions que Alfred Cortot va dedicar a Chopin
i Liszt tocant diverses obres d’aquests autors.
També van fer recitals per a l’entitat pianistes
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Arthur Rubinstein, 1906

DIMARTS 6 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Mària Ivànovitx, piano
Obres de Ravel, Mompou, Bach/Busoni i Schubert
DISSABTE 17 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Duochromia: Laura Gaya, violí; Ana Pérez, piano.
Obres de Massià, Mompou, Sarasate, Toldrà i Falla
DIJOUS 22 D’AGOST
18.00 h
Conferència El gran pianisme universal a
Barcelona, a càrrec de Joan Vives Bellalta. Músic
i divulgador musical
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Marc Heredia, piano
Obres de Rakhmaninov, J. S. Bach, Chopin, Liszt
i Mompou
DIMARTS 27 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Christian Farroni, flauta; María Alonso-Allende,
piano
Obres de Franck, Jolivet, Debussy, Taktakishvili i
Taffanel

com Vianna da Motta, Serguei Prokofiev, Rudolf Serkin (acompanyant el violinista Adolf
Busch), Harold Bauer, Wilhelm Backhaus,
Paul Loyonnet, Alexander Brailowsky, Yves
Nat, Jan Smeterlin, Robert Casadesús, Eduard
Steuermann, Arthur de Greef i José Cubiles,
que va actuar a l’últim concert de l’associació,
dies abans de l’inici de la Guerra Civil.
Els violinistes van ser especialment estimats pel públic de Música da Camera: els
seus recitals generaven molta expectació i
s’omplien a vessar. El violinista belga Mathieu
Crickboom va ser un dels grans promotors
de l’afició al violí a la ciutat comtal: es va
establir a Barcelona al final del segle xix i

hi va endegar iniciatives enriquidores com
ara centres acadèmics, cicles de concerts i
noves formacions orquestrals. Crickboom va
fer molts recitals per a Música da Camera, i
fins i tot va voler celebrar el trentè aniversari
del seu primer concert a la ciutat amb dues
actuacions per a l’entitat al desembre del
1925. Jacques Thibaud, estret col·laborador
de Casals, també va fer diversos recitals per
a l’associació entre el 1921 i el 1932, com a
solista amb l’orquestra de Casals o en recitals
i monogràfics de gran volada. La florida de
virtuosos catalans (Manén, Costa, Massià,
Toldrà, Brossa, etc.) també va contribuir a
aquesta embranzida, i Música da Camera va
acollir recitals memorables dels millors violinistes del món: George Enescu (1922), Josef
Szigety (1923), Adolf Busch (1924), Jasha Heifetz («colós violinista que va deixar blaus els
socis de Música da Camera», deia una crònica
del 1926), Nathan Milstein (1930), l’impactant
Bronislav Huberman (1931), Samuel Dushkin
(1933), l’enèrgica Minna Krokowsky (1933) i la

joveníssima Ruth Posselt (1934). Al cicle d’enguany, Laura Gaya i Ana Pérez (Duochromia)
interpretaran les Set cançons populars espanyoles de Falla, en la versió per a violí i piano que
va tocar Samuel Dushkin al seu recital del 14
de novembre de 1933.
Amb un poder d’atracció més petit i sense
el punt exhibicionista, també van desfilar per
Música da Camera violoncel·listes eminents,
seguint el rastre deixat pels memorables
recitals de Pau Casals durant les primeres
temporades de l’entitat: hi van tocar Maurice
Maréchal (1925), Gregor Piatigorsky, que va
oferir dos concerts a l’octubre del 1934, i el
jove prodigi Pierre Fournier, que va embadocar el públic barceloní amb el recital ofert el 29
de febrer de 1936.
Val a dir que quan tots aquests virtuosos
feien concerts amb orquestra tocaven no pas
una, sinó dues obres concertants la mateixa
vetllada, una a cada part, i ocasionalment
oferien una tercera part amb obres sense orquestra, la qual cosa devia convertir aquells
concerts en una autèntica marató, tant per
al músic com per al púbic. Aquesta pràctica
queda ben explícita als concerts del virtuós
per excel·lència aquells anys, el violinista
austríac Fritz Kreisler, que va visitar tres cops
Barcelona convidat per l’Associació de Música
da Camera. Kreisler era un fenomen, tocava
de meravella, però a més tenia una presència i
una força extraordinàries que captivaven arreu
del món. L’associació va ser qui el va portar per
primera vegada a Barcelona, i el va programar
al maig del 1927 en dos concerts al Palau: l’un
amb piano, en què va tocar la Sonata a Kreutzer de Beethoven, una Partita de Bach, La
folia de Corelli i un seguit d’obres de lluïment
compostes per ell mateix; i l’altre, amb l’acompanyament de l’Orquestra Pau Casals, en què
va tocar tres concerts per a violí i orquestra
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Estrenes i primeres
audicions
seguits (el segon de Bach, el de Beethoven
i el de Brahms), un format impensable avui
dia. Música da Camera no va anunciar en
aquell moment els concerts esmentats com
un esdeveniment especial. En canvi, quan va
tornar a Barcelona el 15 de maig de 1934 ja el
va presentar com el millor violinista del món
i es vantava d’haver-lo portat en exclusiva.
Aleshores, també al Palau i amb l’orquestra
de Pau Casals, va tocar «només» dos concerts
(de Mozart i de Mendelssohn), però va fer
una tercera part amb obres seves d’exhibició.
La tercera actuació de Kreisler per a Música
da Camera, el 24 de març de 1936, ja va tenir
un tractament especial, d’esdeveniment excepcional: «Una vegada més, aquesta figura
egrègia de la música és honor de les nostres
sessions. […] Podem dir que en la història de
la vida musical barcelonina, el record gloriós
d’aquest artista, de qui hom ha dit, amb paraules justes, que “té ja ara, quan encara tenim
la sort de poder sentir-lo, el seu nom inscrit
als annals de la immortalitat” estarà vinculat
al nom i al record de la nostra associació». Tot
i que Kreisler ja tenia 61 anys, aquell concert,
dirigit com tots els altres per Pau Casals, va
tornar a adquirir dimensions sobrehumanes.
El violinista Joel Bardolet, al seu recital del
pròxim dia 30 d’agost, farà un homenatge
a Kreisler i interpretarà tres de les seves
composicions més cèlebres. També tocarà la
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Introducció i tarantel·la de Sarasate que Jasha
Heifetz va interpretar a Barcelona l’any 1926,
i l’Havanaise de Saint-Saëns que va sonar a
diversos recitals de Música da Camera de la
mà de Costa, Thibaud i tants altres.
Com a curiositat, cal esmentar l’obra que
va sonar més vegades al llarg dels vint-i-tres
anys de concerts de l’Associació de Música
da Camera: la Sonata en La major per a violí
i piano de César Franck, una obra que ja
aleshores era molt estimada pel públic i que
els intèrprets també valoraven. Va sonar
una desena de vegades interpretada per
Crickboom, Posselt, Enescu i Thibaud (que
la va tocar quatre vegades), entre altres.
Enguany, també hem volgut fer-la sonar, però
en versions alternatives adaptades pel mateix
autor: la de violoncel i piano, que tocarà
Òscar Alabau el pròxim dia 24 d’agost, i la
de flauta i piano, que tocarà Christian Farroni
el pròxim dia 27 d’agost. També hem volgut
rememorar una altra de les obres per a violí
més programades a Música da Camera, tant
per la seva bellesa com per l’extrema dificultat
que presenta: la cèlebre Xacona de Bach, un
autèntic tour de force, va ser interpretada per
Milstein, Heifetz i Thibaud als seus recitals,
i enguany la sentirem en la commovedora
versió per a piano de Ferruccio Busoni que
tocarà Maria Ivanovic al seu recital del pròxim
6 d’agost.

La considerable quantitat de primeres audicions i estrenes absolutes que va afavorir
l’Associació de Música da Camera als seus
concerts ens donen una idea de la formidable receptivitat del públic (musical o no) del
començament del segle xx i de la capacitat
d’absorció de la modernitat cultural que
tenia la ciutat de Barcelona, probablement
superior a l’actual. Repassant els repertoris
dels 350 concerts que va organitzar l’entitat,
constatem un món musical obert de bat a bat
a avantguardes i modernitat, que vibrava amb
la novetat, la vivia intensament i polemitzava
amb vehemència. La premsa en va anar plena, ho va valorar positivament i en va parlar
(encara que fos malament!), i això era un
símptoma d’aquesta amplitud d’horitzons,
d’aquesta inquietud artística i musical que vivia la ciutat de Barcelona i a la qual Música da
Camera va contribuir decisivament. L’associació sempre va donar rellevància i solemnitat
a la música i als autors coetanis, els dedicava
sessions monogràfiques i festivals, mai no camuflava les obres actuals enmig de repertoris
populars per fer el concert més digerible, i
els programes més audaços i trencadors eren
considerats la cirereta de la temporada. A
aquell públic no calia donar-li peixet perquè
es mobilitzés, perquè, tot i no que no sabia
ben bé què anava a escoltar, omplia el Palau
de gom a gom. Una situació que ara, en ple
segle xxi, resulta impensable.
Segons els comentaris i les indicacions
que figuren als programes de mà, es comptabilitzen més d’un centenar de primeres
audicions i una vintena llarga d’estrenes
absolutes als concerts organitzats per Música
da Camera, però sospitem que aquests números podrien ser encara més alts. Entre les
obres que mai abans no s’havien escoltat a la
Península i que l’associació va programar, en

DIVENDRES 30 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Joel Bardolet, violí; Hug Vilamala, piano
Obres de Schubert, Saint-Saëns, Ravel, Kreisler,
Dvorák, Txaikovski, Sarasate i Ponce

trobem de totes les èpoques, però hi predominen peces d’autors coetanis a les quals va
contribuir la presència al concert del mateix
compositor. Molt sonades van ser les estrenes
al país d’obres com Pierrot Lunaire o la Simfonia de cambra op. 9 de Schönberg, dirigides
per ell mateix al festival que Música da Camera li va dedicar el 29 d’abril de 1925. Igor
Stravinsky també va dirigir obres seves, totes
inèdites al nostre país, al concert que l’associació li va dedicar el 16 de novembre de 1933 al
Palau: hi van sonar el Concert per a violí en Re,
Capriccio, i la Simfonia dels salms, interpretada
per l’Orfeó Gracienc i l’Orquestra Pau Casals.
Maurice Ravel va ser un dels compositors
predilectes de Música da Camera: ja el 1915,
el Quartet Renaixement, que liderava Toldrà,
els va oferir la primera audició del Quartet en
Fa major, i al febrer del 1916 el Trio Francès de
Ricard Viñes va tocar el seu Trio. Quan l’autor francès va anar a Barcelona, convidat per
l’entitat, va presentar el poema Ronsard à son
âme i la Tzigane per a violí i piano: Joel Bardolet i Hug Vilamala evocaran aquella sessió
sobre Ravel i interpretaran la cèlebre Tzigane al
recital que oferiran el pròxim 30 d’agost.
Anton Webern va protagonitzar dues sessions memorables, organitzades per Música
da Camera a l’abril del 1932, en què es van
estrenar a Espanya la Passacaglia op. 41 i Sis
peces per a orquestra, però també la Música
d’acompanyament per a una escena de cinema
d’Arnold Schönberg, que probablement era
entre el públic (en aquella època vivia a Barcelona). Serguei Prokofiev va ser convidat per
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Emili Vendrell, 1929
(Arxiu Xosé Aviñoa)

l’associació dues vegades, els anys 1923 i 1928,
quan encara no era un compositor de renom,
i hi va tocar obres seves al piano que mai no
s’havien escoltat aquí: la Sonata núm. 2 i el
Concert per a piano i orquestra núm. 3, acompanyat per l’Orquestra Pau Casals. Manuel
de Falla va dirigir l’estrena al país d’obres
tan emblemàtiques del seu catàleg com El
amor brujo, El retablo de Maese Pedro (febrer
del 1925) i La vida breve (octubre del 1932).
Música da Camera també va acollir la primera audició de l’oratori Le roi David d’Arthur
Honegger (1929), de La damnació de Faust
d’Héctor Berlioz (1930), de Le pauvre Matelot
de Darius Milhaud (dirigida per ell mateix
el 14 de febrer de 1932) i de La història d’un
soldat de Stravinsky, en una versió escenificada en el marc del cicle Audicions Íntimes
del 1936, just un mes abans de l’aixecament
militar franquista.
Són innombrables les obres de compositors vius que es van escoltar per primera
vegada a la Península gràcies als concerts de
Música da Camera, però entre les simfòniques destacarem El martiri de sant Sebastià de
Debussy (1919), L’aprenent de bruixot de Paul
Dukas (1924), La foneria d’acer de Mossolov
(1932), les danses Nusch-Nuschi de Hindemith
(1933), la suite Chout de Prokofiev (1933), la
Partita d’Igor Markevitch (1933), la suite Arabella de Strauss (1934), La valse i el Concert per a
piano en Sol major de Ravel (interpretades per
l’Orquestra Simfònica de Madrid el 3 de juny
de 1935 amb Leopold Querol com a solista),
la simfonia Mathis der Maler de Hindemith
(1935), El triomf de la sensibilitat de Krenek
(1935) i la Simfonia núm. 10 de Xostakóvitx
(el 28 d’abril de 1936). Dins la programació
de l’associació també trobem moltes obres
cambrístiques inèdites: a més de les peces de
Ravel esmentades, hi van sonar el Trio en Fa
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de Saint-Saëns (1914), la Suite lírica de Berg
(interpretada pel Quartet Galimir de Viena el
4 de desembre de 1934), el Nocturn de Martinu, el Capriccio op. 8 de Hindemith, l’Oda
de Txerepnin i la Suite de Honegger (obres
que el violoncel·lista Gaspar Cassadó va tocar
al seu recital del 6 de maig de 1933), així com
el Trio de Jean Françaix que va tocar el Trio
Pasquier de París al desembre del 1933, entre
moltes altres.
També hi va haver primeres audicions
d’obres del repertori «històric» que encara
no havien arribat a casa nostra: concerts de
Corelli, Händel o Haydn, suites orquestrals
de Bach, trios de Schubert, etc. L’Orfeó Català
continuava la tasca de descobrir la música
vocal de J. S. Bach, i dins les temporades
de Música da Camera es van estrenar les
Cantates núm. 4, 50 i 161 dirigides per Lluís
Millet. D’altra banda, l’Orfeó Gracienc va
cantar el poema simfonicocoral Nänie de
Johannes Brahms, amb l’Orquestra Pau
Casals dirigida per Toldrà, el 13 de novembre
de 1935.
Però la punta de llança de tota aquesta
innovació musical als repertoris de concert
de l’Associació de Música da Camera són les
estrenes absolutes, que voregen la trentena,
la major part de les quals són de compositors
catalans: obres d’Eduard Toldrà (Empúries,
Lionor o la filla del marxant i diverses cançons), Juli Garreta (la Sonata en Fa i el Concert
per a violí, interpretat pel virtuós Francesc
Costa), Gaspar Cassadó (Rapsòdia catalana),
Joan Lamote de Grignon, Pau Casals (de qui
Conxita Badia va cantar per primer cop les
Set cançons l’any 1935), Robert Gerhard (de
qui es van estrenar fins a set obres, la major
part durant la polèmica sessió monogràfica
que Música da Camera li va dedicar el 22
de desembre de 1929 al Palau de la Música),

Amadeu Vives (Canciones epigramáticas, estrenades per Conxita Badia i Ricard Viñes el
29 de maig de 1927), Baltasar Samper, Antoni
Nicolau, Joaquim Zamacois, Ricard Viñes,
Agustí Grau i Antoni Marquès (de qui el 1935
es va estrenar l’òpera Dafnis i Cloe).
El 5 de maig de 1924, al desè concert de
l’onzena temporada de Música da Camera,
el tenor Emili Vendrell va interpretar tot un
seguit de cançons bellíssimes d’Eduard Toldrà, que el va acompanyar al piano (Romanç
de santa Llúcia, Les garbes, Vinyes verdes i el
cicle L’ombra del lledoner), cançons que s’han
acabat convertint en estendards de la música
noucentista i que es van estrenar en aquell
concert celebrat al Palau de la Música. La
soprano Júlia Farrés-Llongueras vol recrear
aquella vetllada d’esperit noucentista en
l’actuació que farà el pròxim 29 d’agost, i

interpretarà totes les cançons de Toldrà que
hi van sonar.
Música da Camera va dedicar dues sessions al compositor andalús Joaquín Turina,
el 23 i el 29 d’octubre de 1928, en què es van
estrenar la Fantasía coreográfica Ritmos op. 43
(amb l’Orquestra Pau Casals) i Evocaciones op.
48, interpretada al piano pel mateix compositor. Però l’estrena emblemàtica de l’associació
va ser la del cèlebre Concierto para clavicémbalo y cinco instrumentos de Manuel de Falla,
que va tenir lloc el 5 de novembre de 1926 al
Palau de la Música, en el marc del festival que
Música da Camera va dedicar al músic gadità.
Falla, que se sentia molt estimat i proper a
Catalunya i als seus músics, el va escriure expressament per a l’ocasió, esperonat per l’èxit
que havia tingut, un any abans, l’estrena absoluta d’una altra obra seva, el poema Psiché.

«Revolucionaris i futuristes»:
l’avantguarda
arriba a Barcelona
Durant la temporada 1929-1930, Música da
Camera va començar a editar un completíssim butlletí adjunt al programa de mà de
cada concert i va emprendre la difusió sistemàtica dels actes de l’associació que tenien
una repercussió mediàtica més gran. Dins
el valuós epistolari (incomprensiblement
inèdit) que van mantenir Manuel Clausells,
secretari i ànima de l’associació durant gairebé dues dècades, i Eduard Toldrà, hi ha una
preocupació i un interès autèntics per buscar
i aconseguir la complicitat de la premsa com
a eina necessària per a l’èxit de les propostes
més agosarades de l’associació: cal una «campanya periodística» i cal «treballar la premsa
de la gran ciutat», diu Clausells a Toldrà a les
cartes que li enviava.
De fet, a partir dels anys vint la premsa es
va començar a fer ressò dels concerts de Música da Camera, sobretot quan hi havia estrenes
i primeres audicions, o quan compositors
internacionals i de prestigi visitaven la ciutat
per tocar i dirigir les seves pròpies obres. Les
cròniques constitueixen un retrat fascinant
del clima més o menys receptiu que vivia l’afició melòmana barcelonina, que ja havia llegit
comentaris sobre aquells «temibles» compositors, «revolucionaris i futuristes», que
dominaven Europa. De Schönberg ja havien
llegit que era el «Lenin de l’art musical» (a la
Revista Musical Catalana, l’any 1916!), autor
d’unes obres «endimoniades» i que «fan crispar els nervis» (RMC, 1917). Però, al mateix
temps, s’hi percep el desig de tastar aquelles
novetats, d’escoltar la seva música i de posar-se a l’altura d’Europa en matèria musical:
«La música de l’ardit compositor austríac va
fent via […]. Esperem a Barcelona, que tant
s’interessa per les novetats artístiques i que
acull amb respecte tota manifestació d’art,
encara que no accepti ses tendències, alguna
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DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
18.00 – 20.00 h
Conferència La fascinació del Pierrot: simbologia
i evocació a cent anys de l’estrena, a càrrec
de Josep Barcons Palau. Músic, llicenciat en
Humanitats i periodista musical
18.30 – 20.30 h
Ensemble XXI de l’Orquestra de Cambra del
Penedès: Marta Valero, veu; Víctor Pérez, violí i
viola; Sergi Gili, flauta i piccolo; Ausiàs Garrigós,
clarinet, clarinet baix i requint; Cèlia Torres,
violoncel; Andreu Gallén, piano;
Màrius McGuinness, direcció
Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg

de ses associacions filharmòniques, tan actives, farà conèixer a no tardar quelcom de la
música d’Arnold Schönberg» (RMC, 1917).
Schönberg va arribar a Barcelona, convidat per l’Associació de Música da Camera, al
mes d’abril del 1925. L’entitat va dedicar un
dels seus festivals a la música del compositor
vienès, en un concert que es va celebrar al
Palau de la Música Catalana el dia 29 d’abril
i que ell mateix va dirigir. Hi va participar un
prestigiós conjunt de músics centreeuropeus
encapçalats per la soprano Maria Freund (que
ja havia cantat a Barcelona a la primera temporada de Música da Camera), que van interpretar obres que mai abans s’havien escoltat
a la península Ibèrica: la Simfonia de cambra,
op. 9, quatre lieder i una obra absolutament
revolucionària, Pierrot Lunaire, l’obra que
sonarà al concert de cloenda del nostre cicle.
La premsa es va fer un ampli ressò d’aquell
esdeveniment, amb valoracions de tota mena
sobre la música del compositor vienès, però
sobretot va aplaudir la iniciativa de Música da
Camera de portar l’avantguarda musical europea a la ciutat. A La Vanguardia de l’endemà del concert es podia llegir això: «La sesión

Arnold Schönberg, 1926-1930
(Arnold Schönberg Center, Viena)

de anoche forma parte del plan adoptado por
Música da Camera, plan que merece todas
nuestras simpatías y todos los entusiasmos
de aquellos que aspiran a un ambiente de
renovación, que consiste en traer aquí a los
compositores más salientes de la hora actual
y que ya ha empezado con la presentación de
Prokofiev, Ravel, Falla…».
La Revista Musical Catalana anava més
enllà i suggeria noves audicions de l’obra
emblemàtica de l’expressionisme musical,
per tenir l’oportunitat d’entendre-la millor:
«En tot cas, respectem l’esforç de Schönberg
i confessem que fóra agradós, per tal de judicar-lo de faisó més segura, d’oïr de bell nou
Pierrot Lunaire».
Frederic Lliurat, en canvi, es mostrava escèptic i crític al seu escrit a La Veu de Catalunya, el 2 de maig de 1925, en què parlava de la
música que s’havia pogut escoltar al Festival
Schönberg: «Aquest art constitueix en el fons
(malgrat el treball originalíssim de la forma)
un progrés, un avanç, o bé un franc retrocés?».
És evident que les propostes més agosarades no van tenir l’acceptació desitjada ni per
part del públic de l’associació, ni de la premsa
especialitzada. El Festival Schönberg n’és
un exemple, però tampoc no va convèncer
el festival dedicat al compositor provençal
Darius Milhaud, celebrat el 14 de febrer de
1932 al Palau de la Música, en què es va fer la
primera audició al país de Le pauvre matelot.
Tres dies després, La Veu de Catalunya en
deia això: «Cal agrair a l’Associació de Música da Camera, repetim avui, el fet d’haver-nos
obert un Festival Darius Milhaud. Els nostres
aficionats han de conèixer, en efecte, els grans
músics d’arreu i han de sentir llurs obres. […]
Feta la nostra observació, confessarem que el
Festival ha despertat una ben franca i profundíssima desil·lusió».

No obstant això, Música da Camera no
va deixar mai de fer aquest tipus de propostes
més agosarades, amb música contemporània
i compositors convidats per dirigir-la. I va
continuar creient fermament en la formació
i la informació de l’espectador com a claus de
l’èxit d’aquestes propostes. Quan es va programar el festival dedicat a Robert Gerhard,
el 22 de desembre de 1929, amb tot un seguit
d’estrenes absolutes de l’insigne compositor
vallenc (deixeble i amic de músics com ara
Schönberg i Webern), Música da Camera va
preparar els seus associats amb aquest escrit,
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Dibuix de Robert Gerhard
per Ferran Callicó, 1929
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

d’una sinceritat crua i visionària, publicat
al programa de mà del concert: «Heus ací
l’Associació de Música en un dels moments
més justificats de la seva existència. Un autor català, home de cultura extraordinària,
personalitat interessantíssima, torna entre
nosaltres portant dessota el braç una quantitat d’obres. Aquest bagatge representa cinc o
més anys d’estudi i treball […]. La responsabilitat d’una associació com la nostra era ben
evident, en aquest cas. I resolts els obstacles
inicials, oferírem al mestre els millors elements que teníem a les nostres mans i totes
les facilitats per tal que ens volgués fer sentir
aquestes obres. […] El judici de les obres serà
probablement contradictori. Quin autor, fins
el de més fàcil comprensió, no ha tingut els
seus detractors? Reconeixem, àdhuc, que les
obres de Robert Gerhard, precisament per
ésser denses de sentit i lentes d’elaboració, no
són fàcilment comprensibles de cop i volta.
Sapiguem ésser dignes d’aquest moment, de
tan accentuada importància per a la vida musical de Catalunya, i si la nostra comprensió
no arriba a penetrar en el sentit i la bellesa
positiva d’aquestes obres, acollim-les almenys
amb el nostre màxim respecte, amb la nostra
efusiva cordialitat, amb la qual ja haurem fet
la meitat del camí per a la seva comprensió».
Aquest és un escrit fonamental i paradigmàtic de la vocació i el tarannà de les
propostes d’aquesta entitat, que se sentia
amb una responsabilitat que anava més enllà
de la simple i pura programació de concerts
i artistes: Música da Camera, tal com va demostrar des del primer dia, volia contribuir al
creixement musical, cultural i social del país,
a la seva grandesa.
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Aprendre a escoltar:
educant el públic
Dins la programació de Música da Camera trobem constantment propostes audaces i arriscades. L’avantguarda, la innovació i la novetat
sempre hi van ser presents a través d’obres de
compositors contemporanis que, no obstant
això, sovint patien un rebuig frontal per part
d’un sector de la crítica i una certa indiferència
per part del públic en general. Per aquesta raó,
Música da Camera va endegar una estratègia
pionera de preparació i informació prèvia als
concerts considerats de més risc, i va utilitzar
tots els mitjans a l’abast per seduir i preparar
el públic. A la primera pàgina del programa de
mà del concert del 29 de novembre de 1919 (el
quart concert de la setena temporada, en què
va actuar el London String Quartet), s’informava els socis que a partir d’aquell moment es
publicaria un estudi de les obres interpretades
fet per experts i musicòlegs per tal d’il·lustrar i
enriquir l’audició: «Amb el present programa
comencem a dur a terme una innovació, de
la que segurament en seran grats els devots
musicals, que consisteix en la publicació,
“per separat”, de l’estudi d’obres que figuren
en el programa. El propòsit és d’anar donant
aquesta publicació de tota l’amplitud possible,
no limitant-la a les primeres audicions, sinó
estenent-la àdhuc a aquelles obres que essent
sovint executades no en té el públic més que
un sentit emocional, sense conèixer-ne les meravelles de la seva perfecta arquitectura. Per
a la realització d’aquest progecte anirà essent
sol·licitat el concurs de diversos dels nostres
músics i musicògrafs, encarregant-se a cada un
d’ells l’estudi de les obres que entrin dintre de
llur especialització. Ens permetem recomanar
als senyors socis que guardin cuidadosament
aquests escrits, car ademés de constituir una
excel·lent referència que el curiós haurà de
consultar sovint si vol augmentar la seva il·
lustració musical, és possible que la mateixa

Associació cuidi dintre d’algun temps d’enquadernar-los, anant-ne formant volums, amb
diversos índexs que permetin fer amb facilitat
qualsevol consulta».
És molt significatiu aquest afany d’il·lustrar
i donar eines al públic de Música da Camera
per tal d’assolir un gaudi més racional i tècnic
de les obres interpretades: conviden a superar
el simple «sentit emocional» per arribar a
conèixer «les meravelles de la seva perfecta
arquitectura». El missatge és ben clar: «Com
més coneguis, més gaudiràs; no et refiïs d’instints i emocions: en la música, com en totes
les coses, la bellesa rau en l’arquitectura i la
perfecció. Per gaudir-la, l’has d’entendre».
Aquest és un element inherent a l’esperit noucentista: la tècnica per sobre de la inspiració, la
racionalitat i el rigor per sobre de la intuïció,
l’ordre i el coneixement per sobre de l’atzar i
la rauxa. Música da Camera, en aquest text,
rebla encara més el clau amb unes recomanacions —que semblen més aviat instruccions o
ordres— que insten a «guardar curosament»
aquests textos per tal de fer-ne a posteriori una
mena d’enciclopèdia de consulta: l’ordre, la sistematització, la regulació i el col·leccionisme
com a base del coneixement i la cultura. Una
vegada més, noucentisme en estat pur. La idea
va ser tan encertada i reeixida que, des d’aleshores i fins avui dia, el comentari de les obres
al programa de mà és un element de prestigi
que dignifica qualsevol concert.
Certament, són autèntics especialistes
i personalitats del món musical els qui van
escriure aquests textos dels programes de mà
de Música da Camera: Robert Gerhard (que
precisament va escriure les notes d’aquest primer programa «il·lustrat»), Baltasar Samper,
Lluís Millet, Adrià Gual, Joan Llongueres,
Vicenç Maria de Gibert, Rossend Llates, Josep Barberà, Francesc Pujol i Adolfo Salazar
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Contra el
modernisme?

Il·lustració de J. Llimona
en el programa de mà del
25 de maig de 1936
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

en són alguns col·laboradors il·lustres. Els
comentaris en qüestió són textos erudits i
molt documentats, que poden tenir diverses
pàgines, amb l’estudi de l’obra, la biografia
de l’autor, nombrosos exemples musicals i
pentagrames amb fragments de les obres que
s’hi interpreten. Podem inferir que tots els
associats sabien solfa? O potser s’incentivava
l’aprenentatge de la música? Quan als concerts
hi havia obres cantades, els programes també
incloïen la traducció dels textos, fetes per experts com ara Joaquim Pena i Josep Carner;
si les lletres eren de Goethe, s’utilitzaven les
traduccions de Joan Maragall.
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La qualitat de les publicacions de l’entitat
era màxima en tots els aspectes: també es buscava l’excel·lència en el disseny, les il·lustracions i el tractament tipogràfic, que es posaven a
les mans d’artistes com Casas, Nonell, Canals,
Galí, Junceda, Canyelles, Gargallo, Togores,
Vila Arrufat, Obiols o Pruna. I aquesta voluntat de convertir el fet musical en un esdeveniment intel·lectual es percep també a les breus
citacions i frases de músics i artistes cèlebres,
com ara Novalis, Nietzsche, Proust, Maragall
i Shakespeare, que s’inclouen dins alguns
programes. En definitiva, uns programes de
mà que, si bé constituïen un símptoma del caràcter exclusiu i elitista de l’associació, també
superen infinitament la qualitat de qualsevol
programa de concert actual.
Música da Camera, en l’afany d’educar
el públic i proporcionar-li eines per entendre
millor la música, també va programar durant
unes quantes temporades cicles de conferències sobre temes genèrics (la sonata, la simfonia,
la suite, etc.) impartides per experts. Aquestes
conferències no van tenir continuïtat, probablement per l’elevat nivell dels continguts
que s’hi exposaven, més propis d’un centre
acadèmic superior que no pas d’una entitat
amb voluntat divulgativa: l’anhel de formar
el públic i dotar-lo de criteri també va trobar
els seus límits.

Coincidint de ple amb el naixement i el
creixement de l’Associació de Música da
Camera, va tenir lloc l’eclosió de l’ideal noucentista propugnat per Eugeni d’Ors des de
la seva columna a La Veu de Catalunya. Les
tendències estètiques començaven a canviar
i afectaven tots els àmbits artístics, sobretot
el de l’arquitectura, però també el pensament
i la mentalitat d’una societat àvida de canvi i
modernitat. No hi va haver pròpiament una
ruptura amb el moviment modernista, que
va conviure uns anys amb el nou esperit del
nou-cents, però l’ancestral pulsió de rebel·
lió, de regeneració o de «matar el pare» va
sorgir amb una força inusitada entre els qui
protagonitzaven la cultura d’aquells anys.
Un d’ells va ser Feliu Elias, dibuixant, pintor
i crític d’art que signava amb el pseudònim
Joan Sacs (i com a dibuixant era Apa), que
va tenir un paper important en la formació
del gust noucentista, a través, però, del
desprestigi furibund del modernisme. L’any
1910 va publicar a El Poble Català una sèrie
d’articles sota el títol genèric «La ciutat lletja» en què feia una crítica ferotge de la ciutat
que s’estava construint: «En la construcció
material de la ciutat, els barcelonins són
fatalment, de temps ha (y ara més que mai)
enemics de la bellesa. Barcelona s’enlletgeix
cada dia més». I afirmava que «els ciutadans
que encara gosen de sentit comú y de sentit
estètic se senten justament alarmats de les
proporcions esbojarrades y irremediables
que va prenent a casa nostra el conreu de la
lletgesa». I, referint-se al modernisme, diu:
«Lo més tràgic d’aquell meridionalisme de
soperbia, de ganduleria i d’ignorància fou
l’entusiasme; […] Els arquitectes han tingut
l’atolondrament de traslladar directament a
la pedra les divagacions capritxoses de una
fantasia xarlatanesca i inculta. […] Nosaltres

aplicàrem l’estil a la nostra quasi indestructible arquitectura, y bastírem cases de pedra
macissa en estil “cacatua”. A hores d’ara ja
tenim més de mitja ciutat modernista; és
probable que quan comensem a posar seny,
ja l’hi tinguem tota».
Això passava el 1910, només dos anys després de la inauguració del Palau de la Música
Catalana, que va ser un dels objectius predilectes de la nova mentalitat noucentista. Tot
i ser la seu principal de Música da Camera
des del primer dia, el Palau va ser víctima a
partir dels anys vint d’una ferotge campanya
de desprestigi que en proposava fins i tot
l’enderrocament. Certament, el noucentisme
era l’antítesi de tot allò que, estèticament i
ideològicament, representava el Palau, però
sorprèn la virulència, l’acarnissament i la
grolleria d’alguns comentaris, i encara més
la categoria intel·lectual dels personatges que
lideraven aquesta despietada lapidació verbal
contra el Palau, considerat l’estendard del
l’antic credo estètic: gent de cultura, creadors
de primer ordre, líders d’opinió, etc. Es tracta
d’una polèmica i un enfrontament provocats
pel batec intel·lectual d’una ciutat excitada,
en creixement, en plena maduració, salvatgement viva.
Feliu Elias ja havia criticat del Palau la
«pueril ornamentació, que ofereix també
detalls torturadors»; Josep Pla, a El quadern
gris (17 de gener de 1919) deia: «El local és
horrible, indescriptiblement desgraciat. Davant del frenètic panorama de guix i de majòlica m’és impossible concentrar-me […] A
mig concert em dono per vençut i me’n vaig.
¿Com és possible que el local d’una de les
poques coses que podem presentar [es referia
a l’Orfeó Català] sigui tan sinistre?».
El 1920, J. V. Foix va escriure un article a la seva revista La Cònsola en el qual
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Vista des de l’escenari de la sala
de concerts del Palau de la Música
Catalana, 1914.
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Foto: Enric Castellà)

identificava l’edifici de Domènech i Montaner amb els elements més detestables
d’aquella «Barcelonota analfabeta d’esperit,
que té tots els vicis d’una mocosa que tira
a bagassa», i en el qual figuraven també el
«catalanisme columbòfil, esperantista i de
fotografia artística, el tifus, el Piripití, la Universitat del pixum, L’Esquella de la Torratxa,
les postals de Solidaritat, les carnisseres adúlteres, el monument a en Pitarra, el Cu-Cut!,

les senyeres artístiques de gran nombre d’Orfeons, les clavegueres i els guàrdia urbans
llantiosos i polsosos».
Gaziel, a La Vanguardia, equiparava
l’estètica del Palau de la Música Catalana als
«tòpics marcits de la poesia de Maragall, a la
política d’Els segadors o a l’anhel de justícia
social que es manifestava en els atemptats del
carrer de Canvis Nous i del Teatre del Liceu:
pura anarquia típicament indígena».

El periodista Manuel Brunet, a la revista
Mirador (la preferida pels socis de Música
da Camera, i en la qual escrivien alguns
membres de la seva junta) es preguntava en
un article demolidor si el Palau era redimible.
Deia que, com a obra arquitectònica, «va
néixer tarada i restarà tarada tota la vida».
Sostenia que a Barcelona hi havia dues classes
de monuments dolents que tenen caràcter, els
que demanen l’enderroc (i citava com a exemple l’Arc del Triomf ) i els que cal conservar
(per exemple, el monument a Colom), i es
preguntava a quin tipus corresponia el Palau:
«No creieu que el Palau de la Música —de
qualsevol cosa en diem un palau— entra en la
categoria de monuments que demanen l’enderroc? Mireu-se’l bé! Mireu-se’l per fora i per
dins. En diuen Palau de la Quincalleria Catalana, i s’ho mereix». Qualificava la decoració
d’intolerable, i l’escenari, d’abominable i aberrant: «No creiem que hi hagi al món una cosa
tan absurda, i com que s’hi fa bona música, hi
assisteixen estrangers, i això ens compromet
molt. És intolerable la decoració del sostre,
aquelles columnes de rajoleta que hi ha a les
llotges: són intolerables les penjarelles plenes
de caramels de les baranes, i és abominable
tot l’escenari. A la boca de l’escenari hi ha
l’aberració en pedra —o en guix!— més grossa
que pugui imaginar un escultor. […] És redimible tot aquest frenesí de pedra i rajoleta?».
Òbviament, el resultat de la campanya va ser
clarament favorable a l’enderroc.
Carles Soldevila era aleshores el cronista
oficial de la ciutat de Barcelona, i l’any 1929
va escriure L’art d’ensenyar Barcelona (signat
amb el pseudònim Myself ), en què recomanava anar a sentir un concert al Palau de la
Música Catalana, però advertia de la necessitat d’escollir-ne un de molt bo, perquè
«només un bon programa us ajudarà a desfer

la mala impressió que l’edifici produirà als
vostres turistes. Tots els barcelonins són persuadits a hores d’ara que l’esmentat Palau és
una desgràcia».
Fins i tot Igor Stravinsky, en visitar el
Palau l’any 1933 amb motiu del concert que
li va dedicar Música da Camera el 16 de
novembre, va deixar anar algun comentari
sarcàstic sobre l’edifici. En preguntar-li què li
havia semblat el Palau, Stravinsky, no sense
ironia, va dir: «No ho sé, no l’he pogut veure
bé; devien celebrar alguna cosa perquè estava
tot guarnit…».
La ferotge lapidació verbal es va convertir
en l’esport preferit dels noucentistes, que s’hi
van rabejar durant anys i que van arribar a
encomanar l’opinió pública, com constatava
Joaquim Renart, soci de Música da Camera i
membre de la Junta de l’Orfeó Català encarregat de la conservació de l’edifici, que l’any
1929 feia constar al seu diari que tothom volia
eliminar de l’escenari les divuit muses: la
seva opció (i salvació!) va ser dissimular-ne
l’impacte visual i cromàtic amb una mena
de pàtina color cafè amb llet (que no es va
eliminar fins aquesta última restauració) i un
enfosquiment del material que hi ha entre
les rajoles que folren la paret de l’hemicicle.
També es van eliminar els llums sobre l’escenari, que s’abaixaven als concerts, i totes
les garlandes de vidre que penjaven de les
baranes dels pisos i les llotges. En un article
a Destino (ja el 1942), Josep Pla demanava
«martell i escàrpia» i proposava la mutilació
d’una bona part de la decoració interior del
Palau, ja que no s’atrevia a demanar «l’enderrocament de l’edifici».
Costa imaginar els assistents als concerts
de Música da Camera escoltant tota aquella
música deliciosa amb aquests pensaments
furibunds al cap…
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Barcelona,
ciutat wagneriana
Barcelona ha tingut sempre fama —i encara
la conserva—de ciutat wagneriana. I se l’ha
guanyada a pols, perquè quan el compositor
alemany encara era viu i ben actiu la seva música ja sonava a la ciutat comtal, les seves òperes arribaven ben aviat després de l’estrena i
despertaven molta curiositat i interès en un
públic força ampli. Les obres del compositor
alemany van generar una legió de seguidors
incondicionals convertits a la nova religió
artística que promulgava l’il·lustre operista,
concentrats en l’efervescent Associació Wagneriana que va fundar l’any 1901 Joaquim
Pena (un altre soci il·lustre de Música da
Camera).
Certament, l’ambient de ressorgiment
nacional gestat a la Renaixença va entroncar
molt bé amb els ideals d’orgull patriòtic, dignitat dels pobles i reivindicació del patrimoni
cultural que emanaven les històries wagnerianes: tots aquells cors i himnes, aquelles marxes plenes de solemnitat i orgull, s’esqueien
d’allò més amb els ideals de la nova Catalunya que es desvetllava amb els moviments
socials, polítics i, fins i tot, artístics del final
del segle xix. El modernisme és fill d’aquella
febrada, i Wagner en va acabar sent la banda
sonora.
Però ben entrat el segle xx, la música de
Wagner continuava seduint els barcelonins,
i això queda ben palès en repassar la programació d’una entitat tan «noucentista» com
Música da Camera: l’autor alemany va ser
un dels més interpretats al llarg dels vint-itres anys d’existència de l’associació, i fins i
tot se li va dedicar un festival extraordinari
l’any 1933, en el cinquantè aniversari de la
seva mort. A més, hi ha un esdeveniment
cabdal en la història wagneriana de la nostra
ciutat que coincideix plenament amb l’època
d’arrencada de Música da Camera: el mateix
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L’Esquella de la Torratxa,
1 d’abril de 1910
(Arxiu Xosé Aviñoa)

DIUMENGE 11 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Tsvetana Bandalovska, soprano;
Vesko Stambolov, piano
Obres de Brahms, Schumann, Wagner i Strauss

any en què es va fundar aquesta entitat, el
1913, tenia lloc al Gran Teatre del Liceu —i
abans que en cap altre lloc del món després
de Bayreuth– la mítica estrena de l’òpera
Parsifal, l’última del compositor alemany. Va
ser el 31 de desembre, exactament a les onze
de la nit, perquè coincidia amb el canvi de dia
a Alemanya –on ja eren les dotze de la nit– i
amb l’instant just en què caducaven els drets
exclusius que en tenia el teatre de Bayreuth.
Tal com es feia allà, les trompetes que anunciaven l’inici del «drama sagrat» van sonar des
del balcó principal del Liceu que dóna a la
Rambla. Aquella funció inaugural va acabar
passades les cinc de la matinada i va tenir un
ressò espectacular.
Tanmateix, diversos fragments de Parsifal
ja s’havien interpretat en versió de concert als
Festivals Wagner celebrats al Palau de la Música al maig del 1913, amb el suport de l’Orfeó
Català i una orquestra dirigida per Franz Beidler. I amb el debut d’una joveníssima promesa del cant, Concepció (Conxita) Badia,
que interpretava el paper d’una de les «noies
flor» que sedueixen l’heroi, una intervenció
que va haver de superar molts entrebancs per
la negativa del seu pare a deixar-la cantar en
públic amb només 15 anys…
Aquell Parsifal del Liceu es va representar
catorze vegades, i això ens mostra el fervor
wagnerià que es vivia a la ciutat ara fa cent
anys, però que ja venia de lluny: l’any 1899,
La Valquíria es va arribar a representar vint-isis vegades! Per aquesta raó, i per la veneració
que molts socis de Música da Camera sentien

per Wagner i la seva música, hem volgut
programar algunes de les obres que l’entitat
va fer sonar als seus concerts. Akiko Nomoto, al recital que farà el pròxim 10 d’agost,
interpretarà la versió per a piano que Franz
Liszt va fer de la cèlebre Isolde Liebestod de
Wagner, una peça d’una gran profunditat que
va ser interpretada pel pianista Alfred Cortot al concert d’Audicions Íntimes del 19 de

maig de 1934. I l’endemà, la soprano búlgara
Tsvetana Bandalovska cantarà el deliciós cicle
Wesendonck Lieder, tal com ho va fer Leonore
Meyer el 22 de maig de 1936 en un recital
d’Audicions Íntimes al Casal del Metge. La
Banda Municipal posarà la cirereta wagneriana al cicle interpretant, al concert inaugural,
dos fragments operístics emblemàtics del
controvertit creador alemany.
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Músics catalans
al poder
Els compositors i els intèrprets catalans
sempre van tenir bona sintonia amb els
responsables de l’Associació de Música da
Camera: mai no els va faltar un espai per
tocar-hi els repertoris més experimentals o
per presentar-hi les seves composicions. A
més, l’associació programava no tan sols els
consagrats, sinó també els més joves, els que
necessitaven donar-se a conèixer. Aquest va
ser el cas de la soprano Mercè Plantada, que
va debutar professionalment en un recital de
Música da Camera de la primera temporada,
quan tenia 21 anys, i el de Conxita Badia,
que va estrenar les Tonadillas de Granados
al concert inaugural de la segona temporada.
Badia va ser la musa de molts compositors i
va fer diferents recitals al llarg d’aquelles dues
dècades, amb il·lustres acompanyants al piano
com ara Ricard Viñes, Robert Gerhard i Pau
Casals, de qui va estrenar el recull Set cançons.
També el Quartet Renaixement, en plena
formació, hi va poder fer un concert cada
temporada durant els primers cinc anys, i el
pianista valencià José Iturbi es va presentar a
Barcelona al gener del 1916, quan tenia només
20 anys, gràcies a l’associació. Paral·lelament
hi actuaven artistes consagrats, com ara els pianistes Carles Vidiella, Blai Net (molt present
durant tota la història de Música da Camera)
i Ricard Viñes —de qui parlarem en un altre
capítol—, els violinistes Francesc Costa i Joan
Massià, i el violoncel·lista Gaspar Cassadó:
tots ells van col·laborar assíduament amb l’entitat barcelonina. També hi trobem la pianista
Blanca Selva, que va protagonitzar, al costat
de Joan Massià, la sessió que commemorava
el centenari del romanticisme; i Joan Manén,
un virtuós del violí que acostumava a tocar
les seves pròpies obres. El Trio de Barcelona,
format per Ricard Vives, Marià Perelló i Pere
Marès, va ser una formació molt apreciada per
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La pianista Blanca Selva
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

DIJOUS 1 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Beatrice Jiménez, soprano; Albert Deprius, tenor;
Ricardo Estrada, piano
Obres de Cohí Grau, Martínez Valls, Ribas, Lamote
de Grignon, Toldrà, Cassadó i Caparrós
DIVENDRES 9 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Maria Ribera, guitarra; Jordi Sàbat, guitarra
Obres de Franck, Falla, Schumann, Tàrrega, Pujol,
Granados, Mompou i Llobet
DIVENDRES 23 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Jaume Torrent, guitarra
Obres de Sor, Llobet, Mompou, Torrent i Tàrrega

la seva qualitat, i molt habitual dins la programació. Pau Casals també hi va fer actuacions
com a solista, superades amb escreix per les
que va fer amb el seu trio (juntament amb
Cortot i Thibaud) o dirigint la seva orquestra,
que va acabar sent la pròpia de l’entitat a partir del 1920.
Especialment remarcables van ser els recitals del guitarrista Miquel Llobet. Tenia 43
anys i un enorme prestigi fruit de les gires que
havia fet per Europa i Amèrica, i feia divuit
anys que no tocava a Barcelona (havia viscut
a Madrid, Màlaga, París i Buenos Aires). Música da Camera va aconseguir que toqués una
part del recital del dia 2 d’abril de 1918, i que
en fes un de sencer el 9 de gener de 1923. Llobet va ser defensor i magnífic intèrpret de Ferran Sor i de Francesc Tàrrega —aquest últim,
professor seu—, i als concerts sempre incloïa
obres seves. Al cicle d’enguany hem programat dos recitals de guitarra que homenatgen
Llobet i en què s’interpretaran diverses obres
que acostumava a tocar als seus concerts: el
pròxim dia 23 d’agost, Jaume Torrent tocarà

quatre de les delicioses cançons populars que
va harmonitzar Llobet i que també va tocar al
concert del 1923; i també podrem escoltar sis
peces de saló de Tàrrega, tocades per Torrent i
pel duo Ribera-Sàbat, el dia 9 d’agost.
Un altre recital molt especial va ser el que
van oferir Eduard Toldrà i el tenor Emili Vendrell el 5 de maig de 1924 al Palau de la Música. Vendrell va estrenar un seguit de peces
de Toldrà: el Romanç de santa Llúcia, Vinyes
verdes, Les garbes i el cicle L’ombra del lledoner
(amb textos de Tomàs Garcés). La soprano Júlia Farrés-Llongueras recordarà aquell recital
d’estrenes cantant-les totes al seu concert del
pròxim 29 d’agost. Quan va morir Juli Garreta, l’any 1925, l’associació li va voler retre
un sentit homenatge amb un concert el 25 de
maig de 1926. Pau Casals, fervent admirador
de Garreta, va dirigir la seva orquestra en la
interpretació de la Suite en Sol, el Concert en
Sol menor i la Sonata per a violí, amb Costa i
Blai Net com a solistes.

Jaume Pahissa va ser el primer músic etiquetat de «noucentista» pel personatge que
va inventar el terme, Eugeni d’Ors, l’ideòleg
del moviment. Pahissa, que segons D’Ors responia al prototipus d’artista noucentista, era
un individu polèmic i feia una música molt
personal i allunyada d’escoles i tendències.
Música da Camera li va dedicar el I Festival
de Música Catalana l’11 de desembre de 1927
al Palau, en el qual van sonar obres per a orquestra, vocals i per a piano. La iniciativa del
festival no va prosperar, i aquell va ser l’únic
que es va fer. No obstant això, els compositors
catalans més prestigiosos continuaven rebent
l’atenció de l’entitat: el 22 de desembre de
1929, Robert Gerhard, que acabava de tornar
d’Alemanya d’estudiar amb Schönberg, i amb
un premi internacional de composició sota
el braç, va protagonitzar la sessió al Palau
dedicada a la seva música. Aquest concert va
generar una gran expectació i també una certa
prevenció per la dificultat i l’extrema densitat
de la seva música. S’hi van estrenar el Concertino, els 7 Hai-Kai, el Quintet, les Cançons
populars catalanes i dues sardanes, i hi van
intervenir Conxita Badia, la Cobla Barcelona
i una orquestra de corda, dirigides pel mateix
músic. El concert va ser un escàndol, la qual
cosa va motivar un cop de timó en la política
de programació de l’associació i la creació de
les Audicions Íntimes, per donar cabuda a
repertoris més complexos.
Francesc Tàrrega també va ser objecte d’un
homenatge coincidint amb el 25è aniversari
de la seva mort. Audicions Íntimes va programar un recital del guitarrista Alfred Romea el
13 de maig de 1935 en el qual aquest va tocar
peces de Sor i de Tàrrega. Jaume Torrent, al
recital que farà el pròxim dia 23 d’agost, tocarà aquestes quatre peces de saló de Tàrrega i
diverses obres de Sor per evocar aquell recital.
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Ricard Viñes,
el pianista de les
avantguardes

Miquel Llobet
(Foto: Pep Parer)

Precisament, la cloenda de la primera
temporada d’Audicions Íntimes, el 25 de juny
de 1931, va constituir el concert de bateig del
grup Compositors Independents de Catalunya, format per Manuel Blancafort, Joan
Gibert Camins, Ricard Lamote de Grignon,
Baltasar Samper, Robert Gerhard, Eduard
Toldrà, Frederic Mompou i Agustí Grau.
Eren músics amb un nou perfil, més propi
del nou-cents, homes d’una gran cultura, de
famílies benestants, que sentien la música
com un valor de caire expressiu i alhora intel·
lectual. Tots es trobaven en la plenitud de la
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seva carrera, il·lusionats per les expectatives
polítiques i culturals de la Segona República
acabada de néixer, coneixedors dels aires que
bufaven per Europa, admiradors d’estètiques
avantguardistes com les de Stravinsky, Bartók,
els autors francesos i la Segona Escola de Viena, amb gust per l’experimentació però fidels
a la tradició i amb voluntat de renovació. I tots
ells maldaven per fer una música de profunda
arrel catalana però amb projecció internacional: en definitiva, personatges del món de la
cultura típicament noucentistes.

Segons Màrius Bernadó, autor del llibre
Ricard Viñes, el pianista de les avantguardes i
un dels conferenciants del cicle d’enguany,
Viñes (1875-1943) va ser molt més que un
pianista: va ser un personatge central de la
vida musical i artística del París dels primers
anys del segle xx. Home d’una vasta cultura
i una biografia fascinant, col·leccionista d’art
de gustos exquisits, lector compulsiu, conversador intel·ligent i apassionat, cronista
emocionat de l’univers artístic i espiritual que
l’envoltava i el seduïa, còmplice i amic íntim i
fidel de la major part dels creadors que van fer
de París la capital artística del món, va posar
la seva sensibilitat i una generositat sens fi al
servei dels nous corrents musicals i de l’obra
dels joves compositors del seu temps. Viñes
va ser un pianista compromès, el pianista de
les avantguardes, i Barcelona també va poder
gaudir de la seva saviesa musical: Música da
Camera el va «pescar al vol» quatre vegades,
enmig de les gires maratonianes que feia
per Europa i l’Amèrica del Sud: l’any 1918,
formant part del Trio Francès; el 1919, amb
un recital en solitari i una actuació amb orquestra, i el 1927, compartint escenari amb
Conxita Badia.
Després d’uns estudis meteòrics, el 1887
(tenia 12 anys!) es va instal·lar a París amb
la seva mare per ampliar coneixements de
piano al Conservatori de la capital francesa
amb un dels millors mestres del moment,
Charles de Bériot. Just aquells anys d’adolescència, de descoberta apassionada del món,
lluny de casa i enmig d’una allau d’estímuls
vivencials extraordinàris, va entaular una
de les amistats més profundes i sinceres de
la seva vida. Maurice Ravel era aleshores
un jovenet prometedor (tenien la mateixa
edat, 13 anys), i junts van compartir anhels i
experiències, es van apassionar per la música

DISSABTE 10 D’AGOST
18.00 h
Conferència Ricard Viñes, el pianista de les
avantguardes, a càrrec de Màrius Bernadó.
Professor d’Història de la música a la Universitat
de Lleida
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Akiko Nomoto, piano
Homenatge a Ricard Viñes
Obres d’E. Halffter, Rodrigo, Ravel, Debussy,
Brotons, Mompou, Granados i Wagner/Liszt
DIUMENGE 25 D’AGOST
18.00 h
Conferència Falla y Clausells: lo nuevo en el
noucentisme, a càrrec de Jorge de Persia. Crític
musical i investigador
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Ricard Rovirosa, piano
Obres de Debussy, Ravel, Mozart i Mompou

del moment, per la pintura i per la literatura,
van freqüentar galeries d’art i llibreries, i van
descobrir, en plena efervescència personal, el
món artístic del París del tombant de segle.
Ravel va dedicar diverses obres a Ricard
Viñes, que aquest interpretava a tots els concerts que feia arreu del món.
A París, Viñes també va coincidir amb Enric Granados, freqüentava els cercles artístics
i culturals, i es relacionava amb l’elit cultural
i intel·lectual de l’època: va conèixer i va fer
amistat amb Isidre Nonell, Odilon Redon,
Déodat de Séverac, Claude Debussy, Picasso,
Aristides Maillol, Max Jacob, Paul Valéry,
Auguste Rodin, Manolo Hugué, Colette,
Juan Gris, Jean Cocteau, etc. L’any 1895, a
20 anys, va oferir un recital de piano a la
prestigiosa Sala Pleyel que va ser l’inici d’una
extraordinària carrera concertística. Tres anys
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Ricard Viñes
(Llegat Ricard Viñes. Arxiu
Municipal de Lleida)

després, Ravel li va dedicar el Menuet antique,
la primera d’una llarga llista d’obres que li
van ser dedicades per molts compositors. El
seu compromís amb l’avantguarda, amb la
nova creació i amb la música experimental el
va convertir en un veritable apòstol dels joves
compositors, en l’ambaixador ideal de les
seves obres: Viñes es va posar al servei de la
nova música i la va donar a conèixer en unes
condicions immillorables.
Viñes va estrenar, i va interpretar en
concerts arreu del món, obres de compositors
coetanis francesos (Debussy, Ravel, Satie,
Fauré, Poulenc), espanyols i catalans (Granados, Falla, Albéniz, Turina, Blancafort,
Mompou), russos (Mussorgski, Rimski-Kórsakov, Balakirev, Borodin, Glazunov, Prokofiev) i també sud-americans. Manuel Blancafort li va dedicar la suite El parc d’atraccions;
Debussy, Poissons d’or; Falla, Noches en los
jardines de España; Granados, El fandango
del candil de Goyescas; Darius Milhaud, una
de les Saudades do Brasil; Mompou, tres
Charmes; Poulenc, la Pastoral i la Suite per a
piano op. 19; Turina, un dels Rincones sevillanos; Montsalvatge, Quatre diàlegs; Déodat de
Séverac, fragments de la suite En Languedoc; i
també Honegger, Balakirev, Casella, Rodrigo
i tants altres li van mostrar el seu afecte. Erik
Satie considerava Viñes l’intèrpret ideal de la
seva música, «l’únic pianista que tenia ulls,
que sabia mirar més enllà del llenguatge dels
sons», i quan el va conèixer, l’any 1912, va escriure més de cinquanta peces pensant en les
seves mans. Probablement, cap altre intèrpret
no ha rebut mai tantes mostres d’agraïment i
obres dedicades.
Viñes va fer diverses gires de concerts
per Europa, en les quals sempre incorporava
repertoris de joves compositors. L’any 1920 va
iniciar una gira per l’Amèrica del Sud, i l’any
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1924 pel nord d’Àfrica i novament per l’Amèrica del Sud. Al final dels anys vint va fer una
primera tanda d’enregistraments discogràfics
per al segell Columbia. I encara va tenir
temps de passar per Barcelona, en resposta a
la invitació de Música da Camera. En primer
lloc ho va fer el 7 de febrer de 1916, formant
part del Trio Francès. L’any 1919 va ser el
protagonista de dos concerts: el 22 d’abril
va oferir un recital, extens i variat, en què va
tocar una vintena de peces de compositors
francesos, russos i catalans coetanis, algunes
de les quals estaven dedicades a ell; una setmana després, l’1 de maig, va tocar el Concert
per a piano en Re major de Rimski-Kórsakov
acompanyat per l’orquestra de l’associació i
dirigit per Joan Rabentós. I vuit anys després,
el 29 de maig de 1927, va tornar al Palau per
compartir escenari amb Conxita Badia, a qui
va acompanyar a la primera audició a la ciutat
de les Canciones epigramáticas d’Amadeu Vives, i en solitari va tocar peces de Ravel, Satie,
Turina, Milhaud, Mussorgski, Blancafort i
Mompou, i va estrenar la seva Thrénodie a la
memòria d’Erik Satie.
Fins a deu obres que van ser estrenades
per Ricard Viñes sonaran al cicle d’enguany,
interpretades per sis pianistes diferents en
sengles recitals: Ricard Rovirosa tocarà Jeux
d’eau de Ravel, els preludis La cathédrale
engloutie i La puerta del vino de Debussy, i
vuit Cançons i danses de Mompou; Alfredo
Armero interpretarà una selecció de les
Danses espanyoles de Granados; Josep Colom,
el preludi Minstrels de Debussy; Ana Pérez
—de Duochromia—, les Scènes d’enfants de
Mompou; Maria Ivanovic, els Oiseaux tristes
de Ravel, i Akiko Nomoto, «Ondine» de Gaspard de la nuit (dedicada per Ravel a Viñes) i
la temible L’isle joyeuse de Debussy, a més de
dues peces elegíaques amb motiu de la mort

del pianista lleidatà: Llanto por Ricardo Viñes,
d’Ernesto Halffter, i A l’ombre de Torre Bermeja
de Joaquín Rodrigo. Aquest és el nostre homenatge a un pianista llegendari, ambaixador
de l’avantguarda, prototipus del nou-cents i
que mai no va oblidar la seva terra.

El regne de la
música de cambra
Fent honor al seu nom i als preceptes fundacionals, l’Associació de Música da Camera va
dirigir l’atenció cap a la música de cambra,
la de petit format, aquella que difícilment
sonava als concerts de la Barcelona de fa
cent anys. Des de la primera temporada es
van programar concerts amb trios, quartets i
quintets, ja fos amb els membres de l’orquestra de l’entitat (en la qual hi havia músics de
relleu, com ara Marià Perelló, Alfons Vila
i Ricard Vives) o amb el jove Quartet Renaixement, que hi va actuar durant les cinc
primeres temporades. Al febrer del 1916 hi
va tocar el Trio Francès (en què tocava Ricard
Viñes), i, quan l’entitat es va consolidar econòmicament, va començar a contractar regularment formacions estrangeres de prestigi.
La primera va ser el London String Quartet,
que va fer dos recitals al final del 1919, amb
comentaris previs de Robert Gerhard. Aquesta formació va tornar a tocar per a Música da
Camera al desembre del 1922 i al desembre
del 1928. A l’abril del 1920 va actuar a dos recitals el Quartet Rosé de Viena, un dels més
importants d’Europa. El repertori sempre era
clàssic, i hi sovintejaven obres de Beethoven,
Brahms, Schubert i Mozart, però també incloïen autors coetanis com ara Hans Pfitzner
i Frank Bridge (el Trio Rodin tocarà quatre
Miniatures de Bridge al recital del pròxim 8
d’agost). L’acollida d’aquests concerts va ser
bona, i això va engrescar la junta de l’entitat
a continuar contractant grups estrangers:
el Quartet Rebner de Frankfurt, amb Paul
Hindemith a la viola (1921), el Quartet Caplet
de París (1921), el Quartet Léner de Budapest
(1923), el Quartet Zimmer de Brussel·les
(1923 i 1924), el Quartet de Viena (1925), la
Music Society String Quartet de Londres,
amb l’eminent director John Barbirolli al
violoncel (1926), el Quintet Instrumental
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Programa del concert
del 3 de juny de 1923
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

DIJOUS 8 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Trio Rodin: Carles Puig, violí; Esther García,
violoncel; Jorge Mengotti, piano
Obres de Bridge, Brahms, Suk i Smetana
DIUMENGE 18 i dilluns 19 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Schönberg Sextet: Carlota Amargós i Oleguer
Beltran, violins; Javier López Calvo i Bruno
Vargas, violes; Ferran Bardolet, violoncel;
Juan Márquez Fandiño, contrabaix
Obres de Brahms, Strauss i Martinu
DIMARTS 20 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Trio Pedrell: Christian Torres, violí; Ferran
Bardolet, violoncel; Jordi Humet, piano
Obres de Brotons, Xostakóvitx, Pedrell,
Mendelssohn i Beethoven

de París (1926), el Quartet Flonzaley (1928),
el Quartet Belga amb Piano de Brussel·les
(1930), el Quartet Genzel de Leipzig (1931),
el Trio Hongarès (1932), el Trio Pasquier
de París (1932 i 1933) i el Quartet Gertler de
Brussel·les (1936).
Memorables van ser les actuacions que el
Quartet Genzel de Leipzig va fer l’any 1933
dins el cicle Audicions Íntimes, en què van
interpretar la integral de Quartets de Beethoven (setze) en cinc concerts consecutius,
entre el 22 i el 29 de març. El Quartet Galimir
de Viena també va protagonitzar un concert
important (i certament arriscat) a l’última
temporada de les Audicions Íntimes, el 17
d’abril de 1936, dedicat a la música de l’Escola
de Viena, amb obres de Schönberg, Berg,
Webern i Krenek, presentat per aquest últim
autor i amb la intervenció de Conxita Badia.
Les noves generacions de músics catalans, cada cop més ben formats, agafaven

el gust pel repertori cambrístic i pel treball
minuciós que aquest exigeix, i proliferaven
diversos conjunts, amb més o menys recorregut i de vegades efímers, que conreaven
repertoris innovadors i sofisticats: Música da
Camera els donava suport i els programava
constantment. Al cicle d’enguany hem volgut
rememorar un d’aquells conjunts de cambra,
formats íntegrament per músics catalans

(Ponsa, Vergés, Riba, Rodó, Gratacòs i Vallribera), que el 22 de febrer de 1933, al cicle
Audicions Íntimes, van interpretar quintets
i sextets romàntics, obres gens habituals als
escenaris barcelonins. Empès per un esperit
molt semblant, el Sextet Schönberg podria
ser un homònim actual d’aquell conjunt, i
als concerts que oferirà els dies 18 i 19 d’agost
tocaran sextets de Brahms, Strauss i Martinu.
Però hi va haver una formació de cambra
que va tenir un pes molt especial als concerts
de Música da Camera: va ser el trio format
per Jacques Thibaud, Alfred Cortot i Pau
Casals, el més important del món en aquells
moments i que va esperonar l’afició dels
barcelonins amb actuacions d’una gran repercussió. Aquest trio tocava arreu del món,
i que ho fes a Barcelona era un honor i un
luxe que Música da Camera no volia deixar
perdre, tenint en compte el vincle de Casals
amb l’entitat. Van actuar-hi per primer cop
al juny del 1922, en dos recitals que van ser
la cloenda de la temporada i amb una conferència prèvia de Joan Gibert Camins; van
interpretar Schubert, Schumann, Beethoven
i Brahms. L’any següent van tornar a cloure
el curs, aquesta vegada amb dos monogràfics dedicats als trios de Schumann i de
Beethoven. Al cicle de concerts d’enguany
hem volgut rememorar aquelles actuacions
emblemàtiques: el 8 d’agost, el Trio Rodin
tocarà el Trio en do menor op. 101 de Brahms;
i el 20 d’agost, el Trio Pedrell ens oferirà el
Trio en Re major op. 70 núm. 1 de Beethoven,
dues obres que el Trio Thibaud-Cortot-Casals va interpretar el 7 de juny de 1922 i el 6
de juny de 1923, respectivament. Es tracta de
dues obres icòniques del repertori cambrístic
que, curiosament, ja havien sonat en altres
concerts de l’associació, interpretades pel
Trio de Barcelona, els anys 1917 i 1929.
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Les orquestres de
Música da Camera
Del centenar de concerts simfònics que
va programar Música da Camera al llarg
d’aquells vint-i-tres anys, una vintena els va
protagonitzar l’orquestra de l’associació, que
dirigia Joan Rabentós i que, recordem-ho, estava formada inicialment pels aficionats que
van fundar l’entitat. L’any 1920, Pau Casals
va fundar la seva pròpia orquestra, formada
per 88 músics professionals escollits per ell
mateix i amb un règim de treball rigorós i
exigent, gens habitual en aquell temps. Música da Camera sempre es va sentir propera
a Casals i li va voler donar suport en aquella
àrdua aventura, que sufragava enterament
ell, de la seva butxaca: li va confiar el concert inaugural de la vuitena temporada (el
19 de novembre de 1920) i ho va continuar
fent cada any fins al 1936. Amb el temps,
l’orquestra de Casals es va acabar convertint
en l’orquestra pròpia de l’associació, en substitució de la que dirigia el mestre Rabentós, i
va arribar a oferir quaranta-tres concerts per a
l’entitat. Algunes vegades, Casals cedia la batuta a eminents col·legues estrangers: Eugen
Papst la va dirigir al Festival Richard Strauss,
celebrat el 14 de novembre de 1934; Otto
Klemperer ho va fer en dos concerts a l’abril
del 1935, i Hermann Scherchen, al Festival
Mozart del 18 de maig de 1935.
Música da Camera també convidava
orquestres foranes, sobretot espanyoles.
L’Orquestra Filharmònica de Madrid, dirigida per Bartolomé Pérez Casas, hi va fer tres
concerts, el 3, 4 i 5 de gener de 1919, amb un
repertori molt variat i popular que incloïa
obres d’autors catalans coetanis (Pahissa, Vila
i Lamote de Grignon). L’Orquestra Bètica de
Cambra de Sevilla va protagonitzar els dos
concerts que Música da Camera va dedicar
a Manuel de Falla, els dies 7 i 9 de febrer de
1925, amb la primera audició d’El amor brujo i
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Pau Casals dirigint un assaig
d’orquestra al Palau de la Música
Catalana
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

DIMECRES 28 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Ensemble Concertanti Barcelona: Armen Vartayan,
Aloma Ruíz i Olga Mensenin, violins; Iulian Gogu,
flauta; Diran Vartayan, viola; Svetlana Tovstukha,
violoncel; Roberto Laborda, clavicèmbal i direcció
Obres de J. S. Bach i Vivaldi

El retablo de Maese Pedro, i l’estrena de Psiché.
També l’Orquestra Valenciana de Cambra,
dirigida per Francesc Gil, va actuar per a
l’entitat. L’Orquestra Clàssica de Madrid hi
va fer dos concerts al febrer del 1931, un dels
quals, titulat Compositors de la moderna escola
espanyola, estava dedicat íntegrament a la
música d’autors espanyols contemporanis
que ells mateixos van dirigir: hi van sonar
obres de Bautista, Mantecón, Remacha,
Pittaluga, García-Ascot, Bacarisse i Halffter.
Aquest concert, impulsat per Música da Camera, pretenia ser un acte d’agermanament
i cooperació entre el món musical català i el
madrileny, i es van programar diversos actes
protocol·laris amb presència institucional.
De fet, l’actuació d’aquesta orquestra i la
labor que duia a terme van motivar projectes
semblants a casa nostra. Emulant el sentit
corporatiu dels espanyols, vuit compositors
catalans de renom van formar el col·lectiu
anomenat Compositors Independents de
Catalunya (o Grup dels Vuit), que es va
presentar el 25 de juny de 1931 en un concert
de Música da Camera a la Sala Mozart. I el
20 de novembre d’aquell mateix any, es va
fer el concert de presentació de l’Orquestra
Clàssica de Barcelona, homònima de la
madrilenya, dirigida per Josep Sabater. A
partir d’aleshores, l’associació va programar
un concert d’aquesta nova orquestra cada
temporada. La cooperació musical hispano-catalana, però, no va tenir continuïtat,

i la distància estètica i ideològica es va anar
accentuant fins a enrarir-se amb motiu de
l’organització del XIV Festival de la Societat
Internacional de Música Contemporània del
1936: el musicòleg Cèsar Calmell ha estudiat a
fons aquests esdeveniments i els exposarà
a la conferència que impartirà el pròxim dia
3 d’agost.
L’orquestra forana més assídua als concerts de Música da Camera va ser la Simfònica de Madrid, que dirigia Enrique Fernández
Arbós i ocasionalment Gustavo Pittaluga.
Van oferir dos concerts cada temporada entre
el 1933 i el 1936, portaven solistes de renom
com Leopold Querol i Gaspar Cassadó, i

tocaven repertoris molt populars i variats que
incloïen primeres audicions. Aquesta va ser
l’orquestra que va tocar al Festival Wagner,
organitzat per Música da Camera el 8 de juny
de 1933 amb motiu del 50è aniversari de la
mort del gran operista alemany.
Pau Casals també va afavorir la presència d’algunes orquestres franceses, com ara
l’Orquestra de la Societat de Concerts del
Conservatori de París (1924), la Société Moderne d’Instruments à Vent (1922 i 1924) i
l’Orquestra de Concerts Lamoureux de París
(1933), i fins i tot una orquestra parisenca de
dones, l’Orchestre Féminin, dirigida per Jane
Évrard (febrer del 1933).

… I la Banda Municipal
va enamorar
Richard Strauss
La Banda Municipal de Barcelona va viure
la seva primera època daurada coincidint
precisament amb els anys d’activitat de l’Associació de Música da Camera. Curiosament,
al llarg de vint-i-tres anys d’existència aquesta
associació només va programar una sola
vegada la Banda Municipal, l’11 de maig de
1931. Va ser en un concert d’homenatge que
l’entitat va voler retre a la formació liderada
per Joan Lamote de Grignon per tots els
seus èxits i per la tasca tan beneficiosa que
desenvolupava per a la salut musical de la
ciutat. Molt probablement, totes dues entitats devien compartir públic, però sobretot
vocació divulgativa i admiració mútua, tal
com es reflecteix als eloqüents comentaris
del programa de mà d’aquell concert: «Qui
no ha estat encisat per la inmensa i profunda
harmonia sonora que és la nostra Banda Municipal, posada en mans del mestre —mestre
per excel·lència— Joan Lamote de Grignon?».
La qualificaven, al costat de l’Orfeó Català
i de l’Orquestra Pau Casals, de «gloriosa
institució» i d’«instrument cabdal», i se sentien honorats de poder homenatjar «aquesta
meritíssima institució, que tan alt posa el
prestigi artístic de la nostra ciutat». En aquell
concert del 1931, la Banda va interpretar obres
de Mozart, Strauss, Florent Schmitt, l’Himne
al·legòric que Antoni Nicolau els havia dedicat el 1898, i la primera audició de Música
de concert per a instruments de vent de Paul
Hindemith.
I és que, efectivament, la Banda passava
per un moment dolç: l’any 1919 havia iniciat
una nova etapa sota la direcció de Joan Lamote de Grignon, reorganitzada i dignificada,
i amb una ambició artística que mai abans
havia somiat. Aquella nova Banda era una
autèntica orquestra d’instruments de vent,
d’una gran qualitat i capaç d’assumir amb
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Richard Strauss, fotografia
dedicada a l’Orfeó Català en ocasió
de la inauguració del Palau de la
Música Catalana, 1908
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

DIMECRES 31 DE JULIOL
20.30 h
Plaça del Rei
Banda Municipal de Barcelona.
Salvador Brotons, director
Obres de Wagner, Strauss, Britten/Berkeley,
Morera i Serra

garanties els repertoris més agosarats i sofisticats. Lamote va traslladar l’escenari dels
concerts populars (que se solien fer en indrets
de la ciutat massa sorollosos) a la plaça del
Rei, un marc històric i artístic silenciós i més
adequat al seu nou tarannà, i va perfilar la
coherència i la qualitat dels repertoris. Radio
Barcelona, que s’acabava de posar en marxa,
transmetia en directe els concerts que feia
la Banda a la plaça del Rei, un fet que va
multiplicar el ressò i la fama de la formació:
l’any 1920 hi ha documentades 62 actuacions,
i Wagner era, de llarg, el compositor que hi
sonava més.
La Banda va arribar a tenir 85 músics —
que l’any 1925 van passar a ser empleats municipals, amb la consegüent estabilitat laboral
i artística— i una seu estable al Palau de Belles Arts. A partir del 1929 va impulsar el cicle
Concerts Simfònics Populars, que proposava
entre vint i trenta sessions per temporada,
i que va tenir un enorme impacte social. La
Banda despertava passió entre els aficionats
barcelonins i, juntament amb Música da Camera, va ser una de les entitats més actives,
prolífiques i beneficioses de la vida musical
de la ciutat d’aquelles dècades.
Però en la història de la Banda hi va haver
un moment memorable, d’aquells que suposen un solemne reconeixement a la feina ben
feta, un punt d’inflexió en la vida de l’entitat.
Va ser el mes de març del 1925, quan Richard
Strauss, que visitava Barcelona, va escoltar

un concert que la Banda feia a la plaça del
Rei, on precisament tocava una de les seves
obres emblemàtiques i més compromeses,
el poema simfònic Mort i transfiguració,
transcrit per a banda per Lluís Oliva. Strauss
va quedar impressionat per aquella execució i va demanar dirigir la Banda al concert
següent, que va ser el 19 de març de 1925, en
una plaça de Sant Jaume plena de gom a gom
i interpretant aquell mateix repertori. L’èxit
de la col·laboració i la bona sintonia entre
Strauss i la Banda van afavorir la invitació
del grup a actuar a Alemanya, en el marc de
l’exposició internacional «Die Musik im Leben der Völker» que se celebrava a Frankfurt.
Va ser entre el 17 d’agost i el 5 de setembre de
1927, amb un total d’onze concerts per terres
alemanyes i un èxit absolut. A la tornada, en
arribar a l’estació de França la Banda va ser
rebuda per 15.000 barcelonins i barcelonines
enfervorits i orgullosos dels seus músics.
Enguany hem volgut inaugurar el cicle
amb un concert festiu, popular, a l’aire lliure
i obert a la ciutadania, com els que feia la
Banda als anys vint i trenta. La plaça del Rei
en serà l’escenari, i la Banda actual, dirigida
pel seu titular, Salvador Brotons, evocarà la
màgica jornada que va tenir lloc al mateix
indret al mes de març del 1925, quan Richard
Strauss es va enamorar d’aquella formació,
i ens oferirà algunes de les obres que hi van
sonar: «La dansa dels set vels» de Salomé, de
R. Strauss, i la sardana A la plaça, d’Enric
Morera. Wagner, el compositor més interpretat per la Banda aquells anys, també rebrà un
homenatge amb motiu del 200 aniversari del
seu naixement. I arrodonirà la festa inaugural
l’obra orquestral que el compositor anglès
Benjamin Britten va escriure per homenatjar
la nostra ciutat just després d’haver-la visitat
a l’abril del 1936, la suite Montjuïc op. 12, en

la versió per a banda de Joan Lluís Moraleda.
Probablement Britten també va poder sentir
la vibrant sonoritat de la nostra Banda al
concert que aquesta va oferir amb motiu del
XIV Festival de la Societat Internacional per a
la Música Contemporània que es va celebrar
a Barcelona entre el 18 i el 25 d’abril de 1936.
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Clavicèmbals, cosacs
i cants negres:
innovació i rareses
Música da Camera també va obrir el camí a
repertoris oblidats i gèneres que aleshores es
consideraven marginals o rareses. Un simple
recital de lied, en què només es cantaven
cançons acompanyades amb piano, ja era una
proposta singular, i així ho va fer constar La
Veu de Catalunya a la crònica del concert que la
soprano Maria Freund va fer l’1 d’abril de 1914,
durant la primera temporada de l’associació:
«És de tard en tard que aquesta mena d’audicions prenen plaça en les nostres sales». Al
llarg de vint-i-tres anys, Música da Camera va
programar desenes de recitals de lied i cançó,
i va portar veus il·lustres com Elisabeth Schumann, Jadwiga Lahoska, Maria Davidoff, Vera
Janacopoulos, Carlota Dahmen-Chao, Lilly
Hafgren, Ninon Vallin, Marian Anderson o
el tenor Roland Hayes.
Per a una bona part del públic, la música
antiga (que, segons la mentalitat de l’època,
incloïa qualsevol música anterior a Beethoven)
era una autèntica raresa, música llunyana
i desconeguda que no gaudia de gaire atenció ni prestigi. Una bona mostra d’aquesta
mentalitat la trobem en un escrit a la Revista
Musical Catalana de l’any 1924: «Ara és moda
desenterrar coses estranyes sota el pretext
de cercar les fonts de la música pura… Un
Gounod, un Bizet, un Verdi fan menys ombra
en un programa que un Janequin, un Couperin
o un Rameau». El to de queixa delata el ressorgiment i l’interès creixent per la música
antiga als anys vint. I Música da Camera hi
va contribuir notablement programant constantment obres d’autors barrocs, però també
repertori renaixentista que encara avui dia es
podria considerar minoritari. Ja a la primera
temporada (26 de març de 1914), va convidar
la Société des Concerts d’Autrefois, un conjunt
parisenc que tocava amb instruments antics i
que va interpretar un repertori absolutament
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DILLUNS 5 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Vesko Stambolov, piano
Obres de J. S. Bach
DIMECRES 7 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Marta Fiol, soprano; Efrem Garcia, piano;
Gemma Reguant, direcció escènica
Cuplets i cafè-concert
Obres de Comellas, Britten, Satie, Schönberg i
Weill
DILLUNS 12 I DIMARTS 13 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Daniel Ligorio, piano
Obres de Gershwin
DIVENDRES 16 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
The Minstrels
Espirituals negres
DISSABTE 31 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Aure Soave: Oriol Rosés, contratenor;
Maike Burgdorf, llaüt ; Abel Puig, flauta
Obres del barroc europeu

desconegut a l’època d’autors com ara Boismortier, Johann Christian Bach, Rameau, Caix
d’Hervelois, Lorenziti, Bruni, Sacchini, Zodiaci i Borghi. A l’onzena temporada hi va actuar
el conjunt Música Antiga de Munic, amb un
repertori barroc variat. El 3 de novembre de
1934 es va programar un concert de madrigals
anglesos a càrrec del conjunt The New English
Singers de Londres. Al cicle d’enguany evocarem aquests concerts de música antiga de
fa vuit dècades amb l’actuació de l’Ensemble
Concertanti Barcelona, que interpretarà concerti de Bach i Vivaldi amb una formació similar
a les que va portar Música da Camera, i amb

el trio Aure Soave, amb un repertori variat del
Renaixement i del primer barroc.
El 23 de febrer de 1935 van actuar al Palau
de la Música els Infants Cantaires de Viena
(que avui dia coneixem com a Petits Cantors
de Viena), que van cantar polifonia renaixentista, obres de Victoria, Palestrina i Gallus.
De fet, el dia abans, i a les sessions d’òpera
de cambra promogudes per les Audicions
Íntimes, les veus blanques vieneses havien
representat un clàssic del seu repertori (encara actualment): l’òpera Bastiano e Bastiana de
Mozart. Curiosament, aquesta òpera ja havia
estat descoberta (Mozart encara era un gran
desconegut) al públic de Música da Camera al
començament del 1928, en una representació
que en va fer al Palau la companyia À la Petite
Scène. Seguint la línia de les òperes de petit
format (les que no oferia el Liceu), el 7 de gener
de 1936 la companyia anglesa Intimate Opera
va presentar obres escèniques de Purcell, Arne
i La serva padrona de Pergolesi, que també es
considerava una raresa del passat. En realitat,
aquesta primera òpera bufa ja havia sonat
durant la desena temporada (1922), dirigida
per Pau Casals, amb cantants estrangers i la
participació de la cèlebre clavecinista polonesa
Wanda Landowska.
Landowska era una de les figures més destacades de la música antiga de l’època, i durant
els anys vint va visitar sovint Barcelona i va fer
diversos recitals per a Música da Camera. El
primer va ser l’11 de gener de 1920, un concert
en solitari al Palau de la Música titulat Música
pastoral dels segles xvi, xvii i xviii, amb peces
del barroc francès, anglès i alemany tocades
amb un «clavicèmbal a dos teclats Pleyel»
(curiosament, algunes peces les va tocar amb
el piano de cua Érard que hi havia a la sala).
Dos dies després va tornar a interpretar música de Bach, Rameau i Mozart, i va compartir

escenari amb la soprano Madeleine Greslé, que
va cantar un programa molt heterogeni que
també incloïa el Lamento d’Arianna de Monteverdi… acompanyat al piano! És evident que
els criteris històrics encara no eren gaire sòlids.
Landowska va participar en molts concerts de
l’associació; fins i tot va protagonitzar l’estrena
del Concerto para clave de Falla l’any 1926 (n’era
la dedicatària), i el 1921 va impartir un curs
d’interpretació de música antiga convidada
per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, l’Escola Municipal de Música,
l’Associació Amics de la Música i Música da
Camera. Però el seu compositor predilecte era,
sens dubte, J. S. Bach, que va interpretar moltes
vegades. Recordant aquesta passió, i també la
magnètica presència de Landowska a l’associació, dos recitals del cicle d’enguany inclouen
exclusivament música de Bach: el del pianista
Vesko Stambolov, que el dia 5 tocarà suites
de Bach per a tecla, i el de la violoncel·lista
Svetlana Tovstukha, que el dia 21 interpretarà
les Suites per a violoncel de Bach, unes obres
que també Pau Casals va tocar en algunes
actuacions per a Música da Camera.
Les veus eslaves, rudes i fosques, també
fascinaven a l’època, i l’associació no va dubtar
gens a programar ocasionalment cors i quartets
procedents de països eslaus que podien resultar
un pèl estranys en una programació com aquella. Al gener del 1921, la Capella d’Ucraïna va
fer dos concerts amb repertori coral d’autors
russos; el 1924 hi va actuar el Cor de Cosacs
de Kuban, una formació de veus masculines
que estava de gira per Europa; el 13 d’abril de
1929 va visitar Barcelona el Cor Smetana de
Praga, amb cançons de compositors bohemis
i eslaus; i el 9 de novembre de 1931, Música da
Camera va programar un recital del quartet vocal
rus Kedroff, un conjunt que Chaliapin havia
qualificat de miracle de l’art vocal, i Kussevitski
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Wanda Landowska tocant el clavecí
a l’estudi d’Auguste Rodin
(Biblioteca de l’Orfeó Català)

de ser el fenomen més meravellós de l’art vocal
actual. Sembla que els socis de l’associació van
respondre-hi amb molt d’entusiasme i van
quedar impactats per aquella actuació.
Però les propostes més arriscades i trencadores van venir de l’altra banda de l’Atlàntic,
amb músics d’ètnia negra i gèneres alternatius.
Estils com el jazz i el blues ja havien arribat a
Barcelona durant els any vint, a les famoses i
polèmiques sessions al Teatre Olympia. Però,
tot i l’impacte que va provocar, aquesta música
no gaudia de prestigi perquè es considerava
«un art infantívol, una moda passatgera» i
«un art inferior, encara no propi d’una sala de
concerts»”. L’Associació de Música da Camera
va demostrar un cop més versatilitat i valentia
en programar concerts d’espirituals amb cors
i cantants d’ètnia negra, en una època en què
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això encara xocava molt i generava dilemes
ètics (com veiem als comentaris dels programes de mà i a les cròniques periodístiques).
El tenor nord-americà Roland Hayes va ser el
primer cantant negre que va actuar al Palau (i
després de tres anys de gestions!): va ser el 6
de juny de 1926, i va fer un recital en el qual
combinava cançó italiana, lieder alemanys
i espirituals negres, que al programa de mà
es presentaven com «cants populars, d’autor
anònim, manifestació tan espontània com profunda d’un intens fervor religiós» cantades «en
un anglés incoerent i ple d’incorreccions, com
el que usen els negres», en el que consideraven
«una interessantíssima manifestació espiritual
d’aquest poble tan lluny de nosaltres».
L’aposta més potent d’aquell gènere va
arribar el dia de Nadal d’aquell mateix any

1926: Música da Camera va portar a Barcelona els Fisk Jubilee Singers, un conjunt vocal
integrat per cinc joves negres de la universitat
nord-americana de Fisk (Nashville, Tennessee), dirigits per Hugh Dillman, que cantaven
espirituals amb unes veus impressionants i que
feien una gira mundial per recaptar fons per a
la seva universitat. El 1924 ja havien provocat
admiració arreu d’Europa; l’any següent van
fer una gira molt reeixida per Alemanya,
Anglaterra i França; i el 1926 van actuar a
Barcelona gràcies a Música da Camera, que al
programa de mà del concert (per cert, presidit
per un inquietant dibuix nocturn, amb ruïnes
gòtiques, lluna plena i ratpenats) afirmava que
«entre tots els cants dels negres, no n’hi ha ni
un que contingui una sola nota de odi ni de
venjança». Una crònica del concert donava
pistes força curioses per entendre la grandesa
del seu art: «Com en les actuacions de Roland
Hayes, aquests veritables artistes posaven en
el seu art alguna cosa més que les il·lusions
normals de tot concertista. Ells, en cantar
pensaven en la seva raça i volien mostrar al
món que també posseeixen una ànima que
vibra a mercè de sentiments i passions, que
els fan germans d’altres races superiors o més
sortoses». I afegia que «tot això està expressat
amb un ritme obsessionant i una ingenuïtat
adorable».
L’amor i l’admiració per aquest repertori ja
fa temps que es van encomanar a molts grups
autòctons, com ara The Minstrels, que faran
una sessió d’espirituals al cicle d’enguany,
el pròxim 16 d’agost, per rememorar aquell
concert singular i pioner a casa nostra.
Al març del 1935, Música da Camera
va acollir un memorable concert d’una
altra cantant d’ètnia negra, la llegendària
contralt Marian Anderson, admiradíssima
per Toscanini i estendard de la lluita racial

a Amèrica. Anderson va combinar lieder
de Mozart, Schubert i Strauss amb cants
espirituals, i l’èxit va ser tan gran que va tornar
a Barcelona l’any següent, el 30 d’abril de 1936.
En canvi, hi havia una sèrie de repertoris
que semblaven tenir l’entrada vetada als
concerts de l’associació: les cançons d’estil
music-hall, cafè concert o cabaret, i fins i tot la
seva versió autòctona, els cuplets, que estaven
tan de moda a l’època que generaven una gran
quantitat de repertori, mai no van tenir el favor
dels responsables de Música da Camera. Ni
tan sols les creacions en aquest estil més
lleuger de compositors clàssics coetanis i de
gran prestigi com Satie, Schönberg, Stravinsky,
Kurt Weill i Britten no van tenir cabuda dins
cap temporada de l’associació. Només ens
consten dos recitals de la «famosa cantatriu
polonesa» Maria Modrakowska en què es
va incloure alguna peça de caràcter jazzístic
enmig de Schubert i Fauré. Una circumstància
francament misteriosa, aquesta de la nul·la
receptivitat de repertoris lleugers però de gran
categoria que no van aparèixer mai als concert
de Música da Camera. Al cicle d’enguany hem
volgut reivindicar també aquestes músiques
oblidades, marginades o infravalorades a través
de tres recitals que proposen aquest esperit de
lleugera i respectuosa frivolitat, aquella follia
irreverent i hedonista dels anys vint, retratada
en peces d’altíssima qualitat musical i literària,
i amb un subtil punt escènic, que es van perdre
els socis de l’associació: les veus de Marta Fiol
(el dia 7) i Uma Ysamat (el 26) ens faran viatjar
per indrets musicals suggeridors i evocadors de
fa cent anys; i el pianista Daniel Ligorio (12 i 13
d’agost) farà reviure la música d’un compositor
estrictament coetani de l’associació, genial i
triomfador, però que sorprenentment mai no
hi va sonar, George Gershwin. És l’enigma de
la no-receptivitat.
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Elitisme i modernitat:
Audicions Íntimes
«Tot el curs es mantindrà dintre del seu to
de selecció, intimitat i confort que fan de les
sessions d’Audicions Íntimes una veritable
festa d’art per als bons gustadors de la música.
Els concerts tenen lloc a la magnífica sala del
Casal del Metge, a la Via Laietana.» Aquestes paraules, publicades en un full volander
editat per l’Associació de Música da Camera
al començament de la temporada 1933-1934,
condensen a la perfecció l’esperit i la vocació
d’aquella nova secció creada tres anys abans i
que proposava una nova via en l’experiència
del concert i la vivència de la música: Audicions Íntimes era una mena de filial de Música
da Camera nascuda el 1930 i que proposava
temporades de concerts «especials» per satisfer un públic més inquiet i exigent, i en un
ambient recollit i exclusiu. De fet, la secció
va néixer com a reacció a l’escàndol provocat
al Festival Robert Gerhard, celebrat el 22 de
desembre de 1929 al Palau: l’«excessiva modernitat» de la música que hi va sonar (recordem-ho: sis estrenes absolutes del compositor
vallenc) va irritar una bona part del públic —
socis de la Camera—, cada cop menys receptiu
a l’avantguarda i la novetat. Aquesta reacció
fins i tot va originar una eloqüent caricatura
de Joaquim Renart a la seva «llibreta de notes
i dibuixos», un excel·lent retrat simbòlic de
l’ambient musical de l’època.
Certament, al final dels anys vint l’afició
musical a Barcelona havia decaigut i la programació s’havia banalitzat, fins al punt de
posar en perill orquestres, entitats i professionals del sector. El 12 de desembre de 1930,
el diari La Publicitat publicava un article
apocalíptic del compositor Baltasar Samper
(soci i col·laborador de Música da Camera)
que denunciava la degradació de la situació,
i que presenta una vigència inquietant: «La
situació que s’ha produït i s’ha agreujat a poc
58

Gerhard dibuixat per Renart, 1929
(Biblioteca de Catalunya)

DIVENDRES 2 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Svetlana Tovstukha, violoncel;
Luiz Gustavo Carvalho, piano
Obres de Chopin i Rakhmaninov
DISSABTE 24 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Òscar Alabau, violoncel; Marc Heredia, piano
Obres de Franck, Beethoven i Glazunov
DILLUNS 26 D’AGOST
18.30 – 19.30 – 20.30 h
Uma Ysamat, soprano; Josep Colom, piano
Obres de Ravel, Satie, Stravinski, Schönberg,
Debussy i Hindemith

a poc, gradualment, sembla que sigui acceptada com la cosa més natural del món. Almenys no protesta ningú, llevat dels músics
que viuen la trista realitat últimament i en
toquen les conseqüències de manera directa.
Nosaltres fa temps que venim clamant contra
aquest estat de coses. Mentrestant, enmig
de la més depriment i culpable indiferència
han desaparegut ací associacions de concerts
i orquestres de bell historial, els concerts
per empresa particular s’han fet impossibles
i bon nombre dels nostres millors artistes
han hagut de refugiar-se en els cinemes i els
cafès. I encara hem de dir ben clar, per tal que
tothom pugui assabentar-se’n, que l’única
orquestra que avui funciona, gràcies a una
tenacitat i abnegació que ens hauria d’omplir
de rubor, no ens sorprendria gens que també
plegués, si les circumstàncies no canvien i no
ve aviat l’esperada reacció». L’orquestra a la
qual es refereix Samper és, probablement,
la de Pau Casals, que continuava passant
penúries econòmiques, solucionades en
gran part per la fortuna personal de l’il·lustre
violoncel·lista.

Aquesta situació, preocupant per a molts
agents del sector (i amb paral·lelismes evidents amb l’època actual), va esperonar els
responsables de Música da Camera a obrir
una nova via dins l’associació. I en una demostració de creativitat, valentia i ambició
(el que avui anomenem emprenedoria), van
fundar la secció Audicions Íntimes, que, segons l’opuscle informatiu publicat per l’entitat
a l’agost del 1930, proposava una temporada
especial de concerts «destinats als vertaders
devots de la música», i constituïa «una institució d’estricte caràcter musical, on les obres
tindrien una preponderància per damunt dels
intèrprets, i respondrien a un criteri d’intimitat i exquisida qualitat artística». Lluny

d’acovardir-se i amagrir-se, Música da Camera
sortia de la crisi fent un pas endavant.
Audicions Íntimes tenia com a referent
la Societat de Concerts Privats que Arnold
Schönberg havia endegat a Viena l’any 1918
amb un propòsit semblant, i buscava espais
de petites dimensions per facilitar la comunió
entre el públic i els intèrprets, així com un
vincle immediat, intuïtiu i més intens del fet
musical. Tots els concerts havien de contenir
propostes innovadores i experimentals, i
incloure una presentació prèvia a càrrec dels
músics o d’experts: Robert Gerhard hi va fer
diverses conferències i Eduard Toldrà també
hi va participar. El concert inaugural d’Audicions Íntimes es va fer el 29 de novembre de
1930 a la Sala Mozart del carrer de la Canuda,
i el va protagonitzar el Trio de Barcelona,
format per Marià Perelló, Ricard Vives i Joaquim Pere Marès. Abans del concert, J. Bofill
i Mates va fer un discurs inicial, revelador de
les intencions i els alts designis de la secció:
«L’existència d’organismes conreadors de la
música és una necessitat per a l’espiritualitat
del nostre país. […] Qui contribueixi en poc
o molt al sosteniment d’aquest organisme
compleix un alt deure patriòtic i demostra ser
un amic de la civilitat de Catalunya». Paraules
altament simbòliques, essència de l’esperit
noucentista que propugnava la cultura com a
via de civilització i ressorgiment de la pàtria.
Aquella primera temporada es van fer vuit
concerts, tots a la Sala Mozart. Per tant, una
temporada complementària de la que Música
da Camera ja feia al Palau: de sobte, van passar
a organitzar més de vint concerts per temporada. Els compositors contemporanis n’havien
de ser els grans protagonistes, i el 7 de febrer
de 1931 hi va actuar el primer, l’hongarès Béla
Bartók, que va tocar les seves Cançons populars
hongareses i la Suite núm. 14. El recital va tenir
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Gerhard, Schönberg i Webern,
Berlín, 1927
(Arnold Schönberg Center, Viena)

una bona acollida, i Robert Gerhard, a la seva
columna a la revista Mirador, el va considerar
«una clariana enmig de la grisor alarmant que
va prenent la vida de concerts barcelonina
aquesta temporada». Dos mesos després es va
dedicar una sessió monogràfica a Ildebrando
Pizzetti, amb la presència del compositor al
costat d’Enric Casals i de Gaspar Cassadó.
La cloenda de la primera temporada va ser el
bateig del grup Compositors Independents
de Catalunya, un col·lectiu de joves creadors
catalans estilísticament molt heterogeni però
amb una ambició i un esperit semblants. Al
concert, celebrat el 25 de juny de 1931 a la
Sala Mozart, hi va sonar una miscel·lània
d’obres de petit format de tots els membres,
i hi van participar intèrprets il·lustres com ara
la soprano Conxita Badia i el violoncel·lista
Josep Trotta. Aquell concert va tenir un ampli
ressò a la premsa i al món musical barceloní,
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Lorca, Xirgu i Sherif a l’estrena de
Doña Rosita la soltera o el lenguaje de
las flores, al Principal Palace, 1935
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Foto: Pérez de Rozas)

però va ser l’únic concert que Compositors
Independents de Catalunya va fer com a grup.
Audicions Íntimes va programar també una
sessió dedicada al compositor francès Darius
Milhaud (el 16 de febrer de 1932), que va dirigir la interpretació d’una de les seves obres
destacades, La création du monde.
A la tercera temporada va canviar la
ubicació dels concerts, que es van passar a fer
a la sala d’actes del Casal del Metge, acabada
d’inaugurar i construïda per l’arquitecte
Adolf Florensa, també soci de Música da
Camera. Els monogràfics i les sessions
integrals trobaven el seu espai natural i la
millor acollida a les Audicions Íntimes, i
van sovintejar propostes amb un gran ressò,
com els cinc concerts del Quartet Genzel de
Leipzig, que van interpretar la integral de
Quartets de Beethoven (setze) en cinc sessions
consecutives, entre el 22 i el 29 de març de
1933; el Festival Händel amb motiu del 250è
aniversari del naixement del compositor, i les
tres sessions monogràfiques que el pianista
Alfred Cortot va dedicar a Chopin, Schumann
i Liszt els dies 17, 18 i 19 de maig de 1934.
La tenacitat i la fe dels responsables de
Música da Camera en el projecte d’Audicions
Íntimes es van veure recompensades a la
cinquena temporada, en què el seu model i el
seu format es van consolidar, la qual cosa va
afavorir esdeveniments i actuacions molt remarcables: es va estrenar l’òpera Dafnis i Cloe
d’Antoni Marquès (el 27 de gener de 1935);
hi van actuar els Petits Cantors de Viena, que
van interpretar l’òpera Bastiano e Bastiana de
Mozart (el 22 de febrer del mateix any, dins
les sessions d’òperes de cambra); el 13 de maig
es va fer un homenatge a Francesc Tàrrega
amb motiu del 25è aniversari de la seva mort,
i el 14 de juny es va fer una memorable representació escenificada de la Història d’un soldat

d’Igor Stravinsky en traducció catalana de
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, al Teatre Studium
—propietat de l’orfebre Lluís Masriera, soci
de l’entitat—, coorganitzada per la revista
Mirador i amb actors i músics catalans dirigits
per Lionel Patin.
L’última temporada va tenir una fita molt
destacada i força peculiar: el 19 de desembre
de 1935, el poeta Federico García Lorca va ser
convidat (per iniciativa de Gregorio Marañón,
bon amic del poeta i també del president de
l’associació, August Pi i Sunyer) a fer «comentaris, evocacions i el que volgués sobre cante
jondo» en una sessió d’Audicions Íntimes.
Lorca havia triomfat a Barcelona, tres mesos
abans, amb l’estrena de Yerma, i el 12 de desembre estrenava al Principal Palace Doña

Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, amb
Margarida Xirgu. Lorca va recitar, va cantar
i va tocar al piano composicions seves, i la
sessió va tenir una repercussió espectacular
que va fer créixer el prestigi de Música da
Camera. Un altre concert important (i certament arriscat) d’aquests últims mesos de vida
de l’entitat va ser el protagonitzat pel Quartet
Galimir de Viena el 17 d’abril de 1936, dedicat
a la música de l’Escola de Viena, amb obres de
Schönberg, Berg, Webern i Krenek, i presentat
per aquest últim autor, amb la intervenció de
Conxita Badia. L’últim concert d’Audicions
Íntimes (i de Música da Camera) va ser el
recital del pianista José Cubiles, el 12 de juny
de 1936, cinc setmanes abans de l’esclat de la
Guerra Civil.
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Epíleg:
fent ciutat des de la
música
L’Associació de Música da Camera va ser la
principal instigadora de l’activitat musical durant més de vint anys, un element fonamental
per entendre la renovació i la penetració social de la música a Catalunya. Va ser una entitat de caràcter transversal, amb personatges
de tots els àmbits de la societat catalana, que
pretenia transcendir l’activitat musical i expandir-se al terreny cultural i cívic, amb una
voluntat europeista i cosmopolita, sense oblidar el patrimoni, els intèrprets i els creadors
autòctons. El projecte va ser impulsat per una
generació de joves noucentistes, però que van
tenir el suport tàcit de la generació anterior:
no hi va haver trencament, sinó renovació.
Les dues maneres de fer van conviure fins
que la vella va ser substituïda per la nova, que
va acabar sobtadament amb la guerra. Rigor,
treball i feina ben feta són trets característics
de la labor de Música da Camera que li van
donar prestigi davant el propi sector, la societat i a escala internacional. L’associació va
voler influir més enllà de l’àmbit musical,
va buscar constantment la complicitat i la
confiança de les institucions i, sobretot, del
gremi musical, tant del país com de l’estranger, que s’hi van acabar sentint identificats i
s’hi van comprometre.
August Pi i Sunyer, president de l’entitat
durant tretze anys i fins que es va dissoldre, en
el decurs del sopar commemoratiu del vintè
aniversari de l’entitat (celebrat el 1933 a l’Hotel Ritz) va fer un discurs revelador de les intencions i la filosofia de l’entitat, i també de la
seva vocació de futur: «Música da Camera és
un instrument civilitzador i organitzador de
la vida cultural del país: expandeix la llum
de la cultura, que és el patrimoni dels pobles
selectes i avançats». Pi i Sunyer va expressar
els seus desitjos: «[…] que la seva gestió sortís
dels límits de la música i pogués influir en la
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totalitat de la cultura catalana, continuant
aquella obra que l’extingida Mancomunitat
havia començat». Fins i tot va avançar el
suport que aviat havia de rebre per part de la
Generalitat, un suport que li havia de permetre «desplegar plenament la seva influència
sobre la cultura musical de tota Catalunya».
Efectivament, per a Música da Camera la
ciutat era el cor, l’espai vital i l’escenari social
i cultural. Però la seva labor es va expandir i
va amarar tot el territori català, de manera
que va contribuir a la cohesió i la vertebració
del món musical del país amb l’impuls de
la Lliga Nacional d’Associacions de Música
de Catalunya, constituïda per la Comissió
d’Educació General de la Mancomunitat el
1919 al voltant de l’Associació de Sabadell,
formalitzada el 15 de gener de 1928 i que es
va anar estenent per tot el territori a través de
nombroses entitats. Aquesta iniciativa va permetre un intercanvi estimulant de propostes
i la mobilitat de músics i repertoris arreu del
país. Tal com afirmava La veu de Catalunya:
«Les associacions de música són, a la nostra
terra, igual que les biblioteques populars: una
afirmació de caràcter i ciutadania».
Música da Camera es va implicar i va participar en tots els esdeveniments musicals de
l’època, i hi va aportar recursos i experiència:
va promocionar homenatges i actes dedicats
a músics destacats del país, com ara Baltasar
Samper (1932), Robert Gerhard (1934) i Pau
Casals (1934). En nom d’aquest últim va promoure una recollida massiva de signatures per
demanar a l’Ajuntament de la ciutat que posés
el nom de l’il·lustre violoncel·lista a un carrer
de Barcelona. I, efectivament, des d’aleshores
l’avinguda enjardinada que condueix al Turó
Parc porta el nom de Pau Casals. Així mateix,
l’associació va formar part de la comissió
organitzadora del XIV Festival de la Societat

Internacional de Música Contemporània – III
Congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que es va celebrar a Barcelona entre
el 18 i el 25 d’abril de 1936 i que va convertir
la ciutat en la capital europea de la música. El
secretari de l’entitat, Manuel Clausells, va ser
membre vocal del Comitè Executiu de l’acte.
En el marc d’aquest esdeveniment, el dia
19 d’abril va tenir lloc al Palau de la Música
Catalana l’estrena mundial d’una obra emblemàtica del segle xx: el concert A la memòria
d’un àngel, d’Alban Berg, que va ser dirigit per
Hermann Scherchen.
Música da Camera mai no va oblidar el
seu esperit fundacional d’ambició artística,

de qualitat musical, d’atenció als intèrprets
autòctons i d’altaveu i connexió amb Europa,
i durant dues dècades va ser un autèntic motor dinamitzador de la vida musical catalana.
L’últim concert de l’associació va tenir lloc el
25 de juny de 1936, i al llarg d’aquests vint-itres anys d’existència se’n van fer gairebé 350.
La seva labor, valenta, ambiciosa i pionera
en molts aspectes, va ser molt representativa
de la manera de fer i de pensar noucentista:
modernitat, solvència i rigor, noucentisme en
estat pur.
És el moment de recordar aquesta entitat,
d’honorar-la i de treure’n un munt de lliçons.
Siguem-ne dignes hereus.
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Index de concerts*

DIMECRES 31 DE JULIOL
Banda Municipal de Barcelona. Salvador Brotons, director

p. 52

DIJOUS 1 D’AGOST
Beatrice Jiménez, soprano; Albert Deprius, tenor;
Ricardo Estrada, piano

42

DIVENDRES 2 D’AGOST
Svetlana Tovstukha, violoncel; Luiz Gustavo Carvalho, piano

58

DISSABTE 3 D’AGOST
Alfredo Armero, piano

17

DIUMENGE 4 D’AGOST
M. Teresa Garrigosa, soprano; Pau Casan, piano

14

DILLUNS 5 D’AGOST
Vesko Stambolov, piano

54

DIMARTS 6 D’AGOST
Mària Ivànovitx, piano

26

DISSABTE 17 D’AGOST
Duochromia
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DIUMENGE 18 I DILLUNS 19 D’AGOST
Schönberg Sextet

48

DIMARTS 20 D’AGOST
Trio Pedrell

48

DIMECRES 21 D’AGOST
Svetlana Tovstukha, violoncel

17

DIJOUS 22 D’AGOST
Marc Heredia, piano

26

DIVENDRES 23 D’AGOST
Jaume Torrent, guitarra

42

DISSABTE 24 D’AGOST
Òscar Alabau, violoncel; Marc Heredia, piano

58

DIUMENGE 25 D’AGOST
Ricard Rovirosa, piano

45
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DIMECRES 7 D’AGOST
Marta Fiol, soprano; Efrem Garcia, piano;
Gemma Reguant, direcció escènica

54

DIJOUS 8 D’AGOST
Trio Rodin

DILLUNS 26 D’AGOST
Uma Ysamat, soprano; Josep Colom, piano.

48

DIVENDRES 9 D’AGOST
Maria Ribera, guitarra; Jordi Sàbat, guitarra

DIMARTS 27 D’AGOST
Christian Farroni, flauta; María Alonso-Allende, piano

26

42

DISSABTE 10 D’AGOST
Akiko Nomoto, piano

DIMECRES 28 D’AGOST
Ensemble Concertanti Barcelona

50

45

DIUMENGE 11 D’AGOST
Tsvetana Bandalovska, soprano; Vesko Stambolov, piano

DIJOUS 29 D’AGOST
Júlia Farrés-Llongueras, soprano; Antonia Valente, piano

14

40

DILLUNS 12 i DIMARTS 13 D’AGOST
Daniel Ligorio, piano

DIVENDRES 30 D’AGOST:
Joel Bardolet, violí; Hug Vilamala, piano

29

54

DIMECRES 14 D’AGOST
Granados Duo

DISSABTE 31 D’AGOST
Aure Soave

54

23

DIJOUS 15 D’AGOST
Adriana Ferreira, flauta; Isolda Crespi, piano

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
Ensemble XXI de l’Orquestra de Cambra del Penedès

32

23

DIVENDRES 16 D’AGOST
The Minstrels
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*Tots els concerts, excepte el del 31 de juliol, tindran lloc a
l’avantcambra del Saló del Tinell
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(Biblioteca de l’Orfeó Català)

El MUHBA compta amb el suport del Cercle del Museu:
Patrons institucionals
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País - Consell Econòmic i Social de Barcelona - Ateneu Barcelonès - Sport Cultura Barcelona - Associació Consell de Cent - Institut Europeu de la Mediterrània - Fundació Centre Internacional de Música
Antiga - Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Patrons benefactors

Associats

Amics

MUHBA Llibrets de sala
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Barraques. La ciutat informal
Barcelona connectada, ciutadans transnacionals
Barcelona i els Jocs Florals, 1859
Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897
Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310
Ja tenim 600! La represa sense democràcia
La revolució de l’aigua a Barcelona
Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel
Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial
Barcelona, vint històries musicals
L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona
Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle xiii al segle xx

