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Homenatge a Pau Casals

E

n aquesta ocasió tan memorable de l’homenatge a l’eminent artista Pau Casals, de fama mundial, que, iniciat per l’Associació de Música “da Camera”, va merèixer incontinent l’adhesió de totes
les entitats culturals barcelonines, no
ens cal repetir els elogis a l’inimitable
violoncel·lista i al director d’orquestra sempre admirat; [...] La comissió
organitzadora d’aquest homenatge
tan ben acollit, després d’obtinguda
l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona, va anunciar els actes següents, prèviament acordats: donar
el nom de Pau Casals a una de les vies modernes barcelonines; fer lliurament a l’esclarit músic de la Medalla
de la Ciutat, al mateix que se’l nomena fill adoptiu de Barcelona; celebrar
al Palau Nacional de Montjuïc un
concert a honor d’en Pau Casals, per
l’admirable orquestra creada per ell,
i obrir a l’Arxiu Històric de la Ciutat
(Casa de l’Ardiaca) una exposició on
fossin aplegats els records més re-

De la ressenya signada amb una S. a Revista Musical Catalana
(VII-1934) sobre l’homenatge que l’Ajuntament de Barcelona va
retre, avui fa 82 anys, a Pau Casals (1876-1973). La fundació que
du el seu nom, entitats musicals barcelonines (Auditori, Palau de la
Música, Liceu, Esmuc) i conservatoris han promogut enguany que
el 16 de juny fos declarat Dia Pau Casals.
marcables de la vida artística del mestre. [...] Alguns dies després de l’obertura d’aquesta exposició fou rebut un
nou objecte que, si a primera vista no
oferia cap mena d’al·licient, era, no
obstant, de singularíssima significació. Es tracta d’una pedra de la cambra mortuòria de Beethoven. Necessitats urbanístiques de la ciutat de Viena obligaren anys enrere a derrocar
la vella i ruïnosa casa on el gran artista lliurà la seva ànima al Creador, lloat amb tant de fervor en distintes
obres seves. Recordem que l’edifici
aquest era conegut amb el nom de

Gaudeix ‘online’ dels mots encreuats de l’ARA a
http://passatemps.ara.cat

“Casa dels espanyols negres” pels
vells vienesos, per raó d’haver pertangut llargs anys als monjos de Montserrat. Dues pedres dels muntants
d’una finestra de la cambra mortuòria anaren a parar a mans de l’acabalat comerciant vienès i gran amic de
Pau Casals, senyor Schütz. Ara aquest
acaba d’enviar-ne una al mestre Casals amb una dedicatòria estampada
en lletres de bronze a un dels costats.
[...] La clausura de l’Exposició Pau Casals tingué lloc vuit dies més tard en
el recolliment dolç d’aquelles sales
que han guardat durant tres setmanes tan bells records. El mestre Casals volgué personalment retre un
nou homenatge a l’excels músic de
Bonn. Un programa integrat totalment per obres de Beethoven. Audició memorable, digne coronament
dels actes que han fet més gloriós encara el nom de Pau Casals.

S. / Revista Musical Catalana
1934
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Horitzontals 1. Una cosa que els joves ja no podran fer.
Passa la vida com pot. 2. Riuen com bojos: m’hi afegiré.
Pertanyen a l’àrea del mugró. 3. Un famós duo que torna.
Prendria violentament i piraria dissimuladament. Osmi.
4. Final igualat. El defensen uns quants escollits. La part
central del maluc. 5. Necessita algú en qui emmirallar-se.
Ratem. 6. Es troba bé. Olorós. Tot estudiant espera que
arribi la seva hora. 7. El buit que deixa Marc Márquez rere
seu. Posar preu. 8. Cua de palla. M’ho passaré malament.
Viu gràcies al fet que tu t’hi deixes la pell. 9. Impost sobre
els béns immobles. Caldejaria, provocaria fogots. 10. Un
multimilionari espanyol. Posa data. Poc brillants. 11. Pren.
No temis: no deixarà que ens quedem aïllats. Inicialment,
prometia molt. 12. A Rússia, són extremes. Comprem al
mercat de Santanyí. Ocupà el pis d’una desconcertada
veïna. 13. Acumuli. En llengües com ara el basc o el finès,
aquesta declinació expressa separació (bé, és una definició bastant relativa). 14. Les corbes de molts cossos. Per
ser justos, és innocent fins que es demostri el contrari.
Divinitat romana.
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Verticals 1. Es paguen d’una manera puntual. Trauràs de

polleguera. 2. Un eunuc tallat per banda i banda. Abandones a mitja marató. Casats dues vegades. 3. Doneu una
bona empenta, però amb bona intenció. Poesia que es
fixa més en els fets que en els pensaments. Candidat a
medalla. 4. Marc rectangular. Ballo frenèticament com
un animal salvatge. Les veus que no es veuen. 5. No toca de peus a terra. Portada. L’emergència del continent
groc. 6. Cap nuclear. Relativa a l’atròfia. Es preocupa per
la conservació del patrimoni. 7. Aparedar. Fa avançar per
les ones. Apareix enmig de tots els tumults. 8. Amisti solteres heterodoxes seguint les doctrines d’un filòsof grec.
9. Sembla deshabitada. Capgira el principi taoista. Un final
de novel·la. 10. Picaven. No és fàcil de veure. La carn que
mengen els americans. 11. Poques vegades vola sola. A
la manera del herois. 12. Papasseit ens la demanava per
anar a la vora de la mar, caminant. Tindrà la mà ocupada.
El més mesquí de la vila. 13. Feia créixer la classe obrera.
14. No defugir la responsabilitat. Aspira a provocar el caos
i a embolicar la troca.
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De tots els aniversaris que jo record, el del gran compositor
Enric Granados (1867-1916) ha estat un dels més poc lluïts

Alts i baixos d’un centenari:
Enric Granados

Aquesta estrena americana va ser crucial pel compositor. A NY l’òpera no va
agradar perquè el llibret de Fernando Periquet era molt fluix i el MET desgraciadament la va aparellar amb I Pagliacci
cantada per Enrico Caruso. Ja és tenir
mala sort! En tot cas, la premsa patriòtica
catalana va informar que havia estat un
gran èxit i la crítica nord-americana un

Allí viajamos de la mano del siempre
convulso Boucq, que nos sumerge en un
mundo de venganzas, peleas y tatuajes. Del
amor apenas quedan pequeños rescoldos,
algo que todo superviviente de los campos
confirma. Las emociones eran mucho más
primarias y siempre conectadas al instinto básico de supervivencia. Con todo el
protagonista entra en el campo de la mano
de su padre y de su madre y hace lo que
puede para reencontrarse con ellos. De alguna forma lo consigue, pero con dramáticas consecuencias. El dibujo no desfallece en ningún momento y Boucq demuestra habilidad en escenarios, personajes y
secuencias de acción. Tiene innumerables
páginas que podrían emplearse como
ejemplos de narrativa, donde resuelve pasajes realmente complejos. Como las dos
planchas en las que el desesperado joven
intenta asesinar al líder de la banda rival,

un verdadero prodigio de expresividad y
puesta en escena. O todas las páginas con
la persecución nocturna por los tejados de
Nueva York. El color acompaña y ambienta el relato a la perfección.
Si toda la parte penal es arrebatadora y
veraz, no puede decirse lo mismo de la acción en “el presente” (en realidad en ).
El héroe es un tatuador muy misterioso de
indudable carisma. Pero la forma en que
la mínima trama policíaca lo enlaza con su
pasado es forzada y poco convincente. Y el
final con la masacre y el fantasma dirigiendo a la joven protagonista, precipitado y decepcionante. El guión es muy interesante, su único problema es que la intensidad de los pasajes siberianos no se alcanza en la parte que transcurre en Nueva
York, todo parece más rutinario y deslucido. Pero la media es altísima y el álbum
perfectamente recomendable.

PER ANTONI PIZÀ

‘Anhelos y tormentos’, homenatge a Granados de la Companyia Nacional de Dansa. EFE

des. Follet, amb llibret de l’excèntric
Apel·les Mestres, és la primera i una de les
poques òperes en català; María del Carmen amb llibret de Josep Feliu i Codina va
triomfar a Madrid quan es va estrenar; i finalment Goyescas, òpera basada en les
peces de piano esmentades abans, es va
estrenar al Metropolitan Opera de NY ara
fa exactament cent anys, el 1916.

Regreso a Kolymá
A finales del siglo pasado,
Charyn y Boucq revolucionaron
el mundo del cómic con dos
memorables álbumes, ‘La
mujer del mago’ (1986) y
‘Boca de Diablo’ (1990).
Veinticinco años después,
vuelven a unir sus fuerzas

Cómic
POR FLORENTINO FLÓREZ

Como entonces, fusionan en su obra elementos oníricos y una cruda realidad que
no evita la cita a pasajes históricos que parecen obsesionarles. Como en Boca de Diablo, la acción nos lleva de la extinta Unión
Soviética a Nueva York, de un presente plaPALAU
DE LA MUSICA CATALANA
gado de enigmas a una infancia marcada

J. CHARYN Y F. BOUCQ
Little Tulip
 NORMA, 88 PÁGINAS, 22 €

Charyn consiguen fascinar al lector y transportarlo a unas tierras salvajes y aterradoras, el territorio de Kolymá.
Ya Ryszard Kapuscinski nos había hablado de ese gulag en su monumental Imperio. De su narración se deducía que era
comparable a los campos de Treblinka o
Auschwitz. Un infierno en la tierra adon-

Tots els pianistes d’arreu del món
han hagut de tocar ‘Goyescas’, una
col·lecció d’impressionants peces per
a piano inspirades pel pintor aragonès
fracàs. Granados i la seva dona van assistir a NY a l’estrena i l’elit musical i financera de NY els van complimentar durant
tres mesos amb festes, recepcions i fins i
tot un concert privat a la Casa Blanca per
al president Wilson. Com tothom sap, el
matrimoni Granados va tornar cap a Europa eufòric pel seu triomf americà. Quan
en el Canal de la Mànega, un submarí alemany va torpedinar el seu vapor, el matrimoni va morir tràgicament ofegat. Granados just tenia quaranta-nou anys.
A pesar que, com he dit abans, hi ha hagut poc recolzament oficial pel centenari
de Granados, moltes institucions s’hi han
implicat de valent. La Universitat de NY
ha organitzat un congrés amb experts internacionals; l’editorial Boileau de Barcelona ha editat la integral de l’obra per a
piano en divuit volums (!) i a més tota la
correspondència del compositor. El Palau
de la Música de Barcelona, el Museu de la
Música i la Biblioteca de Catalunya tenen
a punt exposicions amb imatges, manuscrits i tot tipus de material inèdit. La prestigiosa Morgan Library de NY també va organitzar una petita exposició i un recital
de piano amb les obres menys conegudes
del lleidatà. A part d’una programació
minsa per part de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC) i distintes iniciatives privades i
puntuals, Europa ha celebrat Granados
proporcionalment menys que els EUA i és,
crec, d’una lògica irrefutable demanar per
què.
Granados a pesar de la popularitat de
Goyescas per a piano és un compositor difícil d’emmarcar en cap context. El seu estil va ser ja en el seu temps “anacrònic”, influït per Chopin i Schumann quan dominava el nacionalisme andalussista d’Albéniz i altres. Per una altra part, ell personalment i la seva música no reforcen el
discurs sobiranista de les institucions catalanes d’ara mateix. Granados se sentia
còmode com a “espanyol” (de fet el seu
pare era de Cuba) i no sé si ara se l’ha volgut castigar pel seu hibridisme cultural.
Qui sap.

Música
Quan fa uns anys (el 2019), es va celebrar el d’Isaac Albéniz, per exemple, totes
les institucions es van abocar a celebrar la
seva música. Eren altres temps, es podrà
dir, perquè a pesar de la crisi econòmica
que ja existia i, de fet, era pitjor, encara no
s’havia materialitzat la desvinculació de
l’Estat de la cultura, i es creia que part de
les arques públiques s’havien de destinar
a la música no comercial. Ara no és així:
molts han acceptat que el paper de l’Estat
ha de ser mínim, just l’imprescindible perquè, senzillament, hi ha, diuen ells, altres
prioritats.
Tot plegat, enguany (2016) és el centenari de la tràgica i prematura mort de Granados i l’any que ve serà el 150 aniversari
del seu naixement. Nascut a Lleida i de família de militars, va formar-se a Barcelona, primer, i a París posteriorment. El seu
talent va ser portentós tant com a pianista com a compositor. Tots els pianistes d’arreu del món han hagut de tocar Goyescas,
una col·lecció d’impressionants peces per
a piano inspirades pel pintor aragonès.
Amb ajut estatal o sense, el món continuarà admirant aquesta música que es
defensa tota sola i no necessita cap tipus
de recolzament oficial.
Ara bé, Granados va escriure, naturalment, molta més música: centenars d’obres de piano; molta música de cambra
(un magnífic trio, un quintet, una sonata
per a violí i piano, etc.); i unes quantes
òperes que són pràcticament desconegu-
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¯ CITES del dia
El mdsicdirigeix al Palaula ’Missaen si menor’arabel seu conjunt, LesArts Florissants

Christie i la catedral de Bach
CP,ssica
JUSTO
BARRANCO
Barcelona tenia un deute amb
william Christie (Buffalo, 1944),
un dels grans de l’escena musical
des de fa d+cades. Tot i el seu
enorme prestigi internacional,
per& no ha pogut venir gaires
vegadesa la capital catalana, explica Victor Garcia de Gomar,director artistic adjunt del Palau
de la Mfisica. I ha decidit que is
el momentde saldar el deute, ja
que amb Harnoncourt, que considera l’altra raresa inexplicable
en la programaci6 dels auditoris
barcelonins de les tiltimes d+cades, ja no hi ha res a fer. I salda el
deute amb Christie, de qui diu
que est/~ en plena forma, arab ni
mls ni menys que un projecte
per a tres temporades. I aquest
projecte comenqaaquesta nit al
Palau (20.30 hores) arab tota una
catedral g6tica de Bach, la seva
Missa en si menor. E1 projecte
continuar/~ les temporades seg%ients amb dos titols tambl de
pes: El Messies, de H~indel, i La
creaci6, de Haydn.
WilliamChristie, un dels pares
del movimenthistoricista en la
mfisica, aquest moviment clau
de recuperaci6 de la mfisica del
passat i de la seva interpretaci6
amb instruments antics en qu+
hart figurat Nikolaus Harnoncourt, Renk Jacobs i Philippe
Herreweghe, entre d’altres, ser~
aquesta nit al Palau de la Mfisica
al capdavant del conjunt Les
Arts Florissants. Es tracta del
conjunt que va fundar el 1979
-va abandonar els seus Estats
Units natals a comengaments
dels setanta per anar-se’n a Europa per la guerra del Vietnami
fa temps que tl la nacionalitat
francesa- iamb qul, entre molts
altres +xits, ha recuperat grans
obres oblidades del patrimoni
musical del seu pals d’adopci6,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

JEA~-BAPTISTE
~ILLOT
/ IMPACT
El director d’orquestra i elavecinlsta william christie, fundadorde Les Arts Florissants
tree nomks en un", diu, amb un
Christie. "Bach is un
La’Missaen si
"Bach6s un dels somriure,
dels grans, perb n’hi ha d’altres.
menor’ 6s com
meusd6us, per6 Hi ha Monteverdi, hi ha Beethoven...", assenyala. Per6, de fet,
parlar
del
millor
tamb6 crec
LAMI]SICA
tornar& a insistir amb
o de
end’~ltres,corn Christie
2o.3o
HOe~S Rembrandt
Bachben aviat, el 19 de juliol, a
la millor obrade
Monteverdi
l’Auditori de Girona, tot i que
Shakespeare"
i Beethoven"
aquesta vegada amb les seves
cantates profanes, incloent-hi la
Cantatadel cain.
des d’emocionants 6peres corn grans que s’han escrit maial m6n
Tant Bachis perqu~l’hi sol.lil’Atys, de Lully, fins a composici- Occident@ un monument", diu
citen o perqu~li interessa partions de Campra, Rameau i Cou- Christie. Es un dels gl"ans treo cularment ara? "Totes dues coperin. Christie tambl tocarh el balls d’un dels compositors mks ses. He esperat molts anys per
claveci, i les veus seran les de la gqeans, Bach, resumint el seu art,
fer la Missaen si menor,i ara escoma L’art de la fuga. gs corn tic particularment content de
soprano Katherine Watson, el
contratenor Tim Mead, el tenor parlar del millor quadre de Rem- poder-la tocar en molts llocs, esReinoud van Meehelen i el baix brandt o de la millor obra de Cer- pecialment en la mateixa histbAndrl Morch per interpretar
vantes o de Shakespeare; un trerid de Bach, a Leipzig’, assenyauna vibrant versi6 d’una de les sm~ mundial".
la. I confessa per qu~ s’ha esperat
Es part dels mfisics per als tant: "Pensavaque no estava preobres mls estimades de la histbrid de la mfisica. "La Missa en si quals Bach ks el Dku suprem de parat; vaig pensar que si em feia
menor ks una de les coses mds la mfisica? "Hi ha molts dlus; no mks gran tindria mils idees".e

~mata
CHRISTIE
p~uDE

