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Aquest treball busca definir algunes característiques comunes d'obres musicals escrites a 

principis del segle XX per compositors francesos i catalans per a cor de veus blanques, 
mitjançant l'estudi de les seves biografies i l'anàlisi de les pròpies obres. Aquestes peces, 

compostes en llocs i  moments diferents, convergeixen però en alguns punts estilístics, 
transcendint les fronteres per contribuir a l'elaboració d'un llenguatge propi d'un entorn 

cultural més ampli, de París a Barcelona.

Ce travail cherche à dégager des caratéristiques communes entre des œuvres écrites au 

début du XXème siècle par des compositeurs français et catalans pour un chœur de voix 
blanches, a travers l'étude de leurs biographies et l'analyse des œuvres en question. Ces 

pièces,  composées en des lieux et  à des moments différents,  convergent  pourtant en 
certains points d'ordre stylistique, contribuant ainsi, par-delà les frontières, à l'élaboration 

d'un langage propre d'un environnement culturel plus large, de Paris à Barcelone.

This work intends to define some common characteristics in musical pieces written at the 

beginning of the 20th century by french and catalan composers for a female or children 
voices  chorus,  by  studying  their  biographies  and  analysing  the  mentioned  pieces. 

Composed in different places and at different moments, these pieces still  converge on 
some stylistic  points,  thus  contributing,  across  the  borders,  to  the  elaboration  of  the 

genuine language of a wider cultural environment, from Paris to Barcelona.

Este trabajo busca definir algunas características comunes de obras musicales escritas a 

principios del siglo XX por compositores franceses y catalanes para coro de voces blancas, 
mediante el  estudio de sus biografías y el  análisis  de las propias obras.  Estas piezas, 

compuestas  en  sitios  y  momentos  diferentes,  convergen  a  pesar  de  esto  en  algunos 
puntos estilísticos,  transcendiendo las fronteras para contribuír  a la  elaboración de un 

lenguaje propio de un entorno cultural más amplio, de París a Barcelona.
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Cantant entre guerres

Música coral per a veus blanques a França
i Catalunya a principis del segle XX

Aquest treball es dóna com a objectiu efectuar un petit recorregut per la música 

escrita per a cors de veus agudes (dones o nens) a França i a Catalunya a principis del  

segle XX, comparant tant l'estil i l'escriptura de les peces com el context en el que van ser 

escrites i la seva finalitat.

La raó per la qual vaig escollir aquest període i aquesta localització geogràfica és 

per un interès tant personal com musical. Sent jo mateix a la vegada francès i català i  

havent cantat de petit en un cor de nens a París (la Maîtrise de Radio-France), coneixedor 

per  tant  d'unes  quantes  peces  franceses  d'aquestes  característiques,  em va  semblar 

interessant  posar-les  en  relació  amb  les  que  es  componien  a  la  mateixa  època  a 

Catalunya.

També em va cridar l'atenció el fet que el principi del segle XX fos un dels períodes 

en els que París va tenir més rellevància internacional, tant a nivell polític en tant que gran 

potència europea amb un important imperi colonial, com a nivell artístic i de prestigi en 

general. L'Exposició Universal del 1889, per exemple va donar lloc a la construcció de la 

famosíssima torre  imaginada per  Gustave  Eiffel,  en  els  tallers  del  qual  es  construiria  

també més tard l'estàtua de la Llibertat ara instal·lada a Nova York.

Catalunya també va conèixer llavors un dels seus períodes de més activitat cultural  

i de més projecció internacional. Un any abans de l'esmentada Exposició Universal de 

París, la que es va fer a Barcelona el 1888 va ser el motiu de l'enderrocament de l'antiga 

Ciutadella erigida per Felip V després de la presa de Barcelona el 1714, al final de la  

guerra de Successió. L'Arc de Triomf que en marcava l'entrada ha arribat fins als nostres  

dies,  juntament  amb  molts  monuments  que  contribueixen  en  bona  part  a  la  fama 

internacional de la que gaudeix Barcelona avui dia, especialment a França.
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Els intercanvis culturals van ser nombrosos i fructífers entre els dos països. París, 

com a capital cultural mundial, atreia quantitat d'artistes d'arreu d'Europa i de la resta del 

món. Al mateix temps, Barcelona, com a centre industrial i econòmic en plena expansió, 

atreia treballadors del migdia de França, altrament dit d’Occitània. La proximitat geogràfica 

i lingüística, així com la important colònia francesa a Catalunya, no podien fer més que 

afavorir aquests contactes. De fet, la història de la meva pròpia família (com la de molts  

altres, entre els quals, per exemple, Frederic Mompou) fou determinada per la vinguda del  

meu besavi de la Gironda (Bordeus) a Barcelona per treballar a l'escola d'idiomes que els 

seus germans havien instal·lat a la Rambla de la capital catalana.
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Context històric i sociocultural

França

A nivell  polític  i  social,  la  societat  francesa  de  principis  del  segle  XX es  troba 

immersa en una situació de canvis estructurals, degut a la transició en curs entre dos 

models de societat; es considera generalment que el segle XX “comença” el 1918, al final 

de la primera guerra mundial. La Tercera República francesa, declarada el 1871 després 

dels  20  anys  de  règim  autoritari  del  Segon  Imperi  (Napoléon  III),  és  un  sistema 

parlamentari fràgil i inestable, que propicia uns canvis freqüents de govern, degut a la 

relativa facilitat amb què l'Assemblea Nacional el pot reprovar.

La  relativament  recent  aparició  d'una  nova  classe  social,  el  proletariat,  és 

conseqüència de les diverses revolucions industrials del segle XIX. La seva progressiva 

estructuració i vertebració, així com la lenta conscienciació de conformar una classe social  

a part, relativament homogènia, donarà lloc, sobretot a les grans ciutats de tot el món 

occidental,  a una tensió social creixent i  a l'aparició de les diferents teories i doctrines 

marxistes (socialisme, comunisme...).

La  primera  guerra  mundial,  provocada  per  una  sèrie  de  rivalitats  i  aliances 

defensives  i/o  ofensives entre  grans potències  europees i  estats-satèl·lits,  desitjada a 

França per una part important de la població burgesa, suposadament per venjar la derrota 

del  1871,  arrasarà  gran part  del  continent.  Deixarà  un nombre incalculable  de  morts, 

desapareguts i invàlids, totals o parcials, tot revolucionant les estratègies i les tàctiques 

bèl·liques, fent entrar el continent de manera brutal a la modernitat.

Malgrat tot això, el final del segle XIX i el principi del segle XX a França són un 

període de gran fecunditat  cultural,  en tots  els  àmbits.  Impressionisme en pintura, Art  

Nouveau pel que fa a l'arquitectura i totes les arts relacionades (mobles, joieria...). Quant 

a la música, també és un dels grans pols d'atracció a Europa. El Conservatori de París és 

una institució potent i emblemàtica, amb professors com Gabriel Fauré i César Franck. És 

l'època en la que es compon el que avui dia coneixem com a “musique française”, sent  

actius quantitat de grans noms com ara Debussy, Ravel, Messager, Chausson, Pierné, 

d'Indy, Satie i molts altres.
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Catalunya

A Catalunya,  la  societat  burgesa emprenedora industrial  es veu frenada en les 

seves ambicions econòmiques i polítiques d'obertura al mercat europeu per l'estructura 

econòmica tradicional espanyola, basada en el latifundisme i l'autarquia. Es comença a 

desenvolupar i articular el catalanisme polític, que pretén incrementar el seu pes polític a  

nivell  estatal  i  així  poder  influir  en  les  polítiques  del  govern  central.  Paral·lelament, 

reivindica cada cop més autonomia i poder de decisió per a Catalunya.

La  societat  espanyola  en  conjunt  també  es  veu  afectada  per  l'aparició  del 

proletariat, en particular en els grans centres industrials del nord de la península (Astúries,  

Euskadi,  Aragó,  Catalunya)  i  a  Madrid.  Barcelona  i  Saragossa,  especialment,  es 

converteixen en focus de l'activisme anarquista i nihilista, que portaran, per exemple, al 

famós atemptat de l'anarquista Santiago Salvador al Liceu durant l'estrena de Guillem Tell  

el 1893, o a l'establiment de la seu de la Federació Anarquista Ibèrica a Saragossa l'any 

1927.

La creixent tensió social i el descontentament degut a les polítiques colonialistes 

del govern d'Espanya i a la llei que permet pagar una important quantitat de diners a canvi  

de no fer el servei militar portaran a l'anomenada Setmana Tràgica de Barcelona, quan el  

1909 el govern espanyol va cridar a files a reservistes de l'exèrcit per alimentar les tropes  

en el marc de la conquesta del Marroc, molt discutida per la ciutadania a causa de la 

incompetència dels responsables militars.

La societat catalana, molt potent econòmicament, es mobilitza per diverses causes, 

entre les quals la potenciació de les arts i la reivindicació de la cultura pròpia del país. Tant  

els Jocs Florals, restablerts l'any 1859 a iniciativa de Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer, 

com  el  moviment  de  cors  d'Anselm  Clavé  o  la  creació  i  l'auge  de  l'Orfeó  Català,  

reflecteixen l'esperit de l'època. El Modernisme i el Noucentisme, combinacions d'impulsos 

socials, artístics, nacionals, són testimoni de la vitalitat cultural de Catalunya en aquells 

temps, mirall del que passava o havia passat arreu del continent europeu.
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Biografies

André Caplet

No disposem de molta informació sobre André Caplet, compositor encara massa 

poc estudiat. Nascut el 23 de novembre de 1878 a Normandia (Le Havre), va estudiar el 

violí, la composició i la direcció d'orquestra. El 1901, va guanyar el “Grand Prix de Rome”, 

una distinció atorgada cada any a joves artistes francesos que comportava una beca i una 

estada de dos anys a la Vil·la Medicis, propietat de l'ambaixada francesa a Roma. Caplet  

va guanyar aquest concurs passant per davant de Ravel amb la seva cantata Myrrha. i va 

ser també gràcies a això que va conèixer Debussy, del qual acabaria sent gran amic i  

deixeble, col·laborant amb ell en moltes obres, bé dirigint-les o orquestrant-les. Així, va 

estrenar Le Martyre de Saint Sébastien i orquestrar La Boîte à joujoux. També va ser ell 

qui va dirigir, el febrer de 1924, l'estrena del Madrigal aux Muses d'Albert Roussel1.

Va  ser  un  excel·lent  director  d'orquestra,  que  començava  a  ser  reconegut 

internacionalment i ja era director de l'orquestra de l'Òpera de París quan va esclatar la 

Primera Guerra Mundial. Enllistat voluntari a l'exèrcit, va ser intoxicat per gasos i això va 

comportar el  final  de la seva carrera de director.  Com a compositor,  va escriure unes 

obres massa poc conegudes per la seva qualitat musical, com són Le Miroir de Jésus, la 

Légende, les Trois Fables de La Fontaine, les Inscriptions Champêtres, la Messe à trois 

voix... Pel que fa específicament a l'escriptura coral, la inspiració religiosa és molt present 

i  el  domini  vocal,  melòdic i  harmònic molt  interessant.  Sembla ser  que Debussy li  va  

arribar a dir un dia: “Caplet, faríeu cantar els peus d'una cadira!”2. André Caplet va morir a 

Neuilly-sur-Seine el 22 d'abril de 1925, amb només 47 anys.

1 Top, Damien, Albert Roussel, p. 120
2 Porcile, François, La belle époque de la musique française, p. 316
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Pau Casals

Un dels músics catalans més importants i molt probablement el més conegut arreu 

del món durant la seva vida, Pau Casals i Defilló, va néixer el dia 29 de desembre del  

1876 al Vendrell d'un pare organista i director de cors, vingut de Barcelona. La seva mare  

era  d'una  família  catalana  però  nascuda  a  Puerto  Rico,  cosa  que  va  tenir  molta 

importància més tard en la vida de Casals. Va ser el seu pare el que el va iniciar en la  

música, cantant, tocant el piano, el violí, l'orgue (un cop va ser prou gran per arribar al  

pedaler),  i  finalment  el  violoncel,  que va  descobrir  un dia  del  1888 en un concert  de 

música de cambra. Tocat pel professor Josep Garcia, de l'Escola Municipal de Música de 

Barcelona, l'instrument el va impressionar fins a tal punt que va decidir que era allò el que  

volia tocar. Segons ens diu Baldock, “l'instrument es va convertir en el centre i l'obsessió  

de la vida de Pau, i ho va continuar essent els següents vuitanta-cinc anys.”3

Entrat  a  l'Escola Municipal  de Música de Barcelona amb dotze anys amb el  ja 

esmentat professor Josep Garcia que “més tard va reconèixer que a Barcelona Casals 

havia après sobre el violoncel moltes més coses de les que ell li havia pogut ensenyar” 4, 

als tretze va començar a tocar en un cafè en el que aviat la gent va començar a venir a  

veure el “prodigi”. Més endavant, va passar a tocar en un altre cafè de més prestigi, La 

Pajarera, situat a la Plaça de Catalunya, on un dia el va venir a sentir un altre dels més  

grans músics catalans de la història, Isaac Albéniz, aleshores el pianista més famós de 

tota Espanya. Ell li  va donar una carta de recomanació pel secretari privat de la reina 

regent Maria Cristina, el comte de Morphy.

Amb setze anys acabats de complir, el 1893, Casals va sortir de l'Escola Municipal 

de  Música  de  Barcelona  “amb  les  màximes  qualificacions  en  violoncel,  piano  i 

composició”5. Va ser llavors quan la seva mare es va decidir a fer servir la carta d'Albéniz i  

va marxar cap a Madrid amb els  seus fills,  deixant  al  seu marit  a Barcelona.  Allà,  la 

mateixa reina regent li va concedir, després de sentir-lo tocar, una pensió mensual que li  

permetria seguir els seus estudis sota la direcció personal del comte de Morphy, que li va 

proporcionar, segons sembla, “l'estil d'educació propi d'un hereu del tron: un aprenentatge 

3 Baldock, Robert, Pau Casals, p. 25
4 Op. cit., p. 28
5 Op. cit., p. 33
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civilitzat de les humanitats, un coneixement ampli – si no una comprensió profunda – dels 

problemes científics i filosòfics del moment, una intimitat privilegiada amb les arts, i una 

gran insistència en les llengües estrangeres”.

La formació rebuda durant aquests anys seria bàsica per la carrera posterior de 

Casals, així com l'afecte que li havien demostrat, i ell en va ser conscient, conservant i 

expressant sempre la gratitud envers la família reial, fins i tot en temps de la República,  

anant fins a donar-li les gràcies el 1935 durant la cerimònia que va organitzar l'Ajuntament  

de Madrid en ocasió de l'homenatge al que ja era llavors el músic més important i famós  

de tot l'Estat:

A l'Ajuntament, Casals, en el seu discurs, evoca la capital pintoresca de la seva adolescència i, fent 

constar la seva adhesió sincera al règim que s'ha donat el poble, fa l'elogi de la reina Maria Cristina, 

que tant l'ajudà en la seva carrera i “potser gràcies a ella – diu – em trobo avui entre vosaltres...” Les 

autoritats republicanes i tot el públic, sensibles al coratge i a la sinceritat d'aquell agraïment, es posen a 

peu dret i li fan una ovació imposant...6

Aquesta  sinceritat  i  fidelitat  als  ideals  i  als  amics  seria  un  tret  característic  de 

Casals al  llarg de tota la seva vida i  li  portaria el  respecte de molta gent però també 

problemes  en  moltes  ocasions.  Tots  els  seus  biògrafs  coincideixen  en  atribuir-li  una 

tossuderia que podríem anomenar fins i tot obstinació. Això li permetria complir algunes de 

les  seves  fites  més  rellevants  i  difícils,  però  també  el  portaria  a  rebutjar  ofertes  o 

possibilitats si li semblava que no s'adeien al seu propi codi ètic, bastant intransigent.

Aquesta actitud sembla que li venia per part de mare, i aquesta ho va demostrar  

quan va decidir, el 1895, endur-se al seu fill de la cort de Madrid quan es va adonar que el 

comte de Morphy l'estava intentant orientar més cap a la composició que cap al violoncel.  

En veure que no hi havia manera de convèncer-la que es quedés, es va decidir atorgar 

una beca a Casals per tal que anés a estudiar a Brussel·les, amb la condició que entrés a 

la classe de composició de François Gevaërt. Aquest, però, no el va voler agafar perquè 

amb setanta  anys  ja  no  volia  agafar  alumnes  nous.  Quant  al  professor  de  violoncel,  

Edouard Jacobs, el va rebre de manera tan condescendent que Casals es va negar a 

estudiar amb ell, fins i tot després que Jacobs s'adonés del seu error i intentés arreglar-lo.

6 Alavedra, Joan, Pau Casals, p. 64
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Va  ser  llavors  quan  Casals  va  decidir  anar  a  viure  a  París,  malgrat  que  això 

representés perdre la beca de la família reial. No s'hi va poder quedar gaire temps, però, i  

van haver de tornar cap a Barcelona amb la seva mare i  els seus germans. Aquí,  va 

passar  ràpidament  a  donar  classes  particulars,  va  esdevenir  professor  de  l'Escola 

Municipal de Música de Barcelona i primer violoncel·lista de l'Orquestra del Gran Teatre 

del Liceu. A més, va començar a donar concerts de música de cambra, tant en quartet 

(quartet  Crickboom)  com  en  trio  (amb  Mathieu  Crickboom  i  Enric  Granados),  a  tota 

Espanya.

El 1899, després d'haver refet els ponts amb la casa reial i haver estat condecorat 

de l'Orde de Carles III,  Casals va decidir  tornar a marxar  a París,  amb una carta  de  

recomanació del comte de Morphy pel director Charles Lamoureux. Aquest, malgrat una 

acollida una mica freda, aviat es va donar del valor de Casals i va modificar el programa 

de la  seva temporada de concerts  per  permetre-li  tocar  de solista.  Hi  van haver  tres 

concerts,  i  el  tercer  va  ser  l'últim  de  la  vida  de  Lamoureux,  que  va  morir  pocs  dies  

després. Aquest va ser el principi de la carrera internacional de Casals que, a partir de 

llavors, va tenir una vida que no havia tingut mai cap violoncel·lista abans que ell, feta de 

gires, concerts i recitals com a solista.

El  1906  va  ser  l'any  de  la  creació  del  Trio  de  cambra  Cortot-Thibaud-Casals, 

segurament el més famós del segle XX. També va ser l'any en el que es va instal·lar de  

manera més estable a la casa que havia llogat, ja des del 1905, al XVIè arrondissement  

de  París,  “Vil·la  Molitor”.  Baldock  ho  relaciona  estretament  amb la  relació  que es  va 

establir amb la violoncel·lista italo-portuguesa Guilhermina Suggia.7 Les coses com siguin, 

la casa de París es va convertir en la seva base per uns quants anys, i allà es van anar 

trobant algunes de les personalitats musicals més rellevants del moment, per compartir 

moments de música.

A principis del 1914, abans, per tant, que esclatés la guerra, Casals se n'havia anat 

a Estats-Units i fins i tot s'havia casat amb una americana, Susan Metcalfe. S'hi va quedar 

durant tota la guerra i quan aquesta es va acabar, va decidir instal·lar-se a Barcelona, on  

va arribar el 1919 i on es quedaria fins a la Guerra Civil. Aquí, va crear i mantenir amb els  

seus diners l'Orquestra Pau Casals, que seria durant anys la millor formació orquestral de 

7 Baldock, Robert, Pau Casals, p. 74-79
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la ciutat, sobretot després de la desaparició de l'Orquestra Simfònica de Barcelona l'any 

1925. Francesc Bonastre ens diu: “No hi ha dubte que la Banda Municipal de Barcelona 

per un costat, i l'Orquestra Pau Casals – la qual dirigí sovint Joan Lamote – per l'altre, 

representen el punt més àlgid en la qualitat de programació i en els nivells d'interpretació 

de la Barcelona dels anys 1920-1936.”8

Aquest període feliç i fructuós a nivell musical va acabar, com moltes altres coses al 

nostre país, amb l'aixecament militar del 1936 i la guerra civil que el va seguir. Casals, 

famós també pel seu compromís amb la República i el seu catalanisme, va poder escapar 

abans de l'arribada de les tropes franquistes, que havien anunciat per veu de Queipo de  

Llano que quan l'agafessin “li tallarien tots dos braços a l'alçada dels colzes”. 9 Des de 

Prada on s'havia refugiat i on es quedaria fins a finals dels anys 50, Casals va començar 

la tasca d'ajuda als refugiats republicans que es va imposar a ell mateix després de visitar 

alguns dels camps de concentració en els que les autoritats franceses havien agrupat els 

exiliats. Va ser en finalitzar la Segona Guerra Mundial, quan es va adonar que els aliats no 

tenien cap intenció de fer fora a Franco, quan va decidir no tocar mai més en cap país que 

reconegués el règim franquista i, finalment, de no tornar a tocar enlloc i de quedar-se a 

Prada, a la Catalunya Nord on se sentia més a prop de casa seva.

Va ser allà que els seus amics van decidir, el 1950, organitzar el que seria el primer  

festival de música de Prada: prenent com a pretext el bicentenari de la mort de J.S. Bach, 

van reunir alguns dels millors instrumentistes d'arreu del món per una sèrie de concerts  

durant l'estiu. L'èxit aconseguit va ser molt gran i el festival va decidir Casals d'alguna 

manera a reprendre una activitat musical, a més de la que no havia deixat de tenir mai en 

la pròpia intimitat. Es va decidir repetir l'esdeveniment, donant pas al Festival Pau Casals 

que es fa anualment encara avui dia a Prada. 

Va ser el 1955 que Casals va viatjar per primer cop a Puerto Rico, empès per la 

jove violoncel·lista porto-riquenya Marta Montáñez, que havia esdevingut des del 1954 

una companya indispensable a la seva vida. Allà, a més de conèixer a la terra natal de la 

seva mare i una família important per part d'ella (els Defilló), va descobrir un país que 

tenia un gran interès en acollir-lo, i que ell podria fàcilment sentir com a seu. Malgrat que  

8 Bonastre i Bertran, Francesc, Joan Lamote de Grignon, p. 72-73
9 Baldock, Robert, Pau Casals, p. 192
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Puerto Rico pertanyés en realitat a Estats-Units, i que això anés en contra del seu codi 

moral, Casals va accedir a organitzar-hi un festival a l'estil dels de Prada el 1957. Un atac 

de cor, però, li va impedir assistir-hi però es va recuperar i es va casar amb Marta, 60 

anys més jove que ell i que l'havia estat cuidant sense parar.

Durant  els  anys  següents,  van  acabar  instal·lant-se  a  Puerto  Rico  i  viatjant, 

sobretot, a Prada pel festival, a Zermatt (Suïssa) i Marlboro (EEUU) per uns cursets de 

música. També hem de destacar les tres actuacions a l'ONU, el 1958, el 1963 i el 1971. 

De  la  primera,  Baldock  ens  diu:  “El  concert  del  Dia  de  les  Nacions  Unides  va  ser 

l'esdeveniment musical amb més difusió radiofònica de la història”.10 Quant a la tercera, el 

discurs  de  Casals  a  l'ONU és  una  imatge  que  segurament  coneixen  tots  els  músics 

catalans. També podem ressaltar el concert privat a la Casa Blanca davant de John F. i  

Jacqueline Kennedy, així com de moltes personalitats musicals nord-americanes.

Pau Casals va morir el 22 d'octubre de 1973 a l'hospital de l'Auxilio Mutuo de San 

Juan (Puerto Rico), de les seqüeles d'un atac de cor patit el 30 de setembre. Tenia poc 

menys de 97 anys. No fou fins al 1979, un cop mort Franco i restablerta la democràcia i 

l'autonomia de Catalunya, que el seu cos fou retornat al nostre país i enterrat al seu poble  

del Vendrell, junt amb la seva família.

Ricard Lamote de Grignon

Com el seu cognom indica, Ricard Lamote de Grignon tenia ascendència francesa. 

El  seu  pare,  Joan  Lamote  de  Grignon,  compositor,  director  d'orquestra  i  professor 

d'harmonia al  Conservatori  del Liceu de Barcelona, era una personalitat  destacada en 

l'àmbit  musical  de  la  Barcelona  del  seu  temps.  Va  anomenar  el  seu  fill  Ricard  en 

homenatge a Wagner, que en aquella època (1899, setze anys després de la seva mort) 

estava triomfant a Catalunya.

El jove Ricard va estar estudiant violoncel i harmonia al mateix Conservatori del 

Liceu, sent, per tant, alumne del seu pare. Als vint anys, tocava el violoncel a l'Orquestra 

Simfònica  de  Barcelona  i  a  l'Orquestra  del  Gran  Teatre  del  Liceu.  Però  es  va  anar  

10 Op. cit. , p. 286
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decantant cada cop més, al llarg de la seva vida, cap a la composició i la direcció. El recull 

de dotze peces per a piano titulat Engrunes va ser el primer treball seu que es conegui, i 

van ser molt ben rebudes pel seu professor de piano, Frank Marshall, que “va augurar un 

futur important a aquestes peces de piano primerenques, que van quedar com a obres per 

ser estudiades a la seva Acadèmia”11.

A principis  del  1926,  va  entrar  com a  percussionista  a  la  Banda  Municipal  de 

Barcelona, dirigida pel seu pare. D'altra banda, seguia sent violoncel·lista a l'Orquestra del  

Liceu i seguia component i adquirint importància com a compositor, cosa demostrada pel 

fet que el 1928 s'estrenés un ballet seu al Liceu i el 1932 el seu poema simfònic Boires 

per l'Orquestra Pau Casals, dirigida pel seu fundador. A més, va guanyar les oposicions 

per ser sotsdirector de la Banda, passant, per tant,  a ser assistent del seu pare. Era,  

doncs, molt actiu en el si d'aquesta institució, arranjant obres, dirigint i tocant.

Durant la guerra, les maniobres d'alguns membres de la banda van provocar que 

se'l destituís com a sotsdirector, però va seguir tocant com a percussionista i component, 

entre altres un “Cartell simfònic” titulat 1936, que va ser destruït abans de l'arribada de les 

tropes franquistes perquè es pensava que podria ser motiu d'execució del seu compositor.  

Sospitós durant la guerra per ser més aviat “de dretes” i catòlic, va ser sospitós després 

de l'ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes per ser català i catalanista, 

tot i que segons sembla, “no havia tingut intervencions polítiques de cap mena i no se 

sentia culpable de res”.12 Aquesta sensació de no haver fet res dolent va ser la que el va 

decidir a no fugir a l'estranger, tal com se li proposava des de la Generalitat.

Van començar, doncs, temps difícils pels Lamote de Grignon, pare i fill, així com per 

tots els que van patir la repressió que va seguir el final de la guerra civil. Empresonat,  

alliberat gràcies a les gestions de la seva dona, destituït com a subdirector de la Banda 

mentre el seu pare es veia obligat a jubilar-se, Ricard va ser finalment contactat per les 

autoritats municipals de València per a a ocupar el càrrec de sotsdirector de l'Orquestra 

Municipal que es volia fundar en aquesta ciutat, novament com a assistent del seu pare.  

El 1943 va començar a assajar la nova orquestra i Ricard es va quedar a València fins al 

1947,  any en el  que va decidir  tornar a  Barcelona mentre el  seu pare es quedava a 

València dos anys més, fins a la seva mort l'any 1949.
11 Ricard Lamote de Grignon, p. 8
12 Op. cit. , p.15
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De retorn a Barcelona, i  en un ambient ja més serè, es va seguir dedicant a la 

composició i a la direcció, estrenant diverses obres, dirigint en alguna ocasió l'Orquestra 

del Liceu i component música per a alguna pel·lícula, fins que l'any 1957 va ser nomenat 

sotsdirector de l'Orquestra Municipal de Barcelona, assistent d'Eduard Toldrà. Ho va ser 

fins a la seva mort el 5 de febrer del 1962.

Darius Milhaud

Nascut a Marsella el 4 de setembre del 1892 en el si d'una família benestant d'Ais  

de Provença, propietària d'una empresa de negoci d'ametlles,  Milhaud es definia a ell 

mateix com “un Francés de la Provença i de religió israelita” i li agradava emmarcar-se en 

la cultura mediterrània, que ell feia  anar “de Jerusalem a Rio de Janeiro”13. Va entrar al 

Conservatori de París el 1909 per estudiar el violí però ben aviat en va abandonar l'estudi  

per dedicar-se a la composició. Gran admirador de Debussy, però també dels poetes Paul  

Claudel,  André  Gide  i  Francis  Jammes,  el  seu  professor  d'harmonia  li  recomana 

abandonar la seva classe, perquè considera que ja posseeix un llenguatge propi. Estudia, 

en canvi, el contrapunt amb André Gedalge. La seva primera sonata per a violí i piano, és 

estrenada el 1913 en un concert de la “Société Musicale Indépendante”, en presència de 

Ravel, que l'aprecia.

El 1917, declarat inapte per anar al front i molt afectat per la mort a la guerra del  

seu amic de joventut Léo Latil, accepta la proposta que li fa Paul Claudel d'anar-se'n al 

Brasil com a delegat cultural de l'ambaixada, sent l'ambaixador el mateix Claudel. Aquesta  

estada serà una il·luminació per a ell, tant per la descoberta d'una cultura i una música 

que el fascinen com per l'obertura al món en general i als viatges, que seran una part molt 

important  de  la  seva  vida  per  sempre  més  (vegi's,  per  exemple,  la  “suite:  The 

Globetrotter”, op.358).

A la tornada a França, el 1919, Milhaud es queda a París, on estrena, el 1920, una 

de les seves obres més famoses, el ballet “Le Bœuf sur le toit”. També és l'època en la 

qual  el  periodista,  crític  i  musicòleg  Henri  Collet  publica  els  articles  que  marcaran  la 

creació del “Grup dels Sis”. Aquest grup, més creació exterior que no pas voluntat real  
13 Myriam Chimènes i Catherine Massip, Portrait(s) de Darius MilhaudI, pp. 41 i 45
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d'unir-se  de  part  de  joves  compositors  que  no  comparteixen,  en  majoria,  un  mateix 

llenguatge musical, inclou a Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, 

Francis Poulenc i Germaine Tailleferre, tots ells sota el patronatge informal d'Erik Satie.

És Milhaud qui  dirigirà el  1922 la primera audició francesa del  “Pierrot  Lunaire” 

d'Arnold Schönberg. El 1923 es crea una altra de les obres més importants de Darius 

Milhaud, el ballet “La Création du monde”, en una col·laboració amb el pintor Fernand 

Léger i els Ballets Suecs. Un altre ballet important, en col·laboració amb el poeta i pintor 

Jean Cocteau, fou estrenat el 1924 als Ballets Russos, per encàrrec de Diaghilev. El 1925, 

Milhaud es casa amb la seva cosina Madeleine, i  se'n van de lluna de mel a Pròxim 

Orient. El seu fill Daniel neix el 1930.

El 1940, la Segona Guerra Mundial i la invasió alemanya l'obliguen a fugir cap a 

Estats-Units,  convidat  com  a  professor  a  Mills  College.  Sembla  ser  que  aquesta 

oportunitat  es degui  a  la  seva fama internacional,  palesada pel  fet  que fou el  primer 

compositor francès a ser publicat per l'editorial Universal de Viena14. Milhaud es quedarà a 

Estats-Units fins al 1947 per raons de salut i seguirà anant-hi regularment al llarg de tota  

la seva vida. És allà on la seva carrera pren un gir marcadament pedagògic, que seguirà  

amb la seva nominació com a professor de composició al Conservatori de París, plaça 

que conservarà entre el  1948 i  el  1962 i  on ensenyarà,  entre molts  altres,  a Yvonne 

Loriod, Gilbert Amy, Roger Calmel, Betsy Jolas i Jean-Sébastien Béreau (professor de 

direcció d'orquestra de l'autor d'aquestes línies). El 1948, compon els seus XIVè i XVè 

quartets de corda, que poden ser tocats separats o bé superposats.

Entre la seva activitat al Conservatori, el seu ensenyament a Mills College i la seva 

participació anual al curs d'estiu d'Aspen, Darius Milhaud va ser actiu fins al final de la 

seva  vida,  component  incansablement  i  deixant-nos  una  obra  de  quasi  quatre-cents  

números d'opus. Va morir el 22 juny de 1974 a Ginebra, després de publicar, el 1973, la 

seva autobiografia titulada: “Ma vie heureuse”.

14 Op. cit., p.48
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Àngel Rodamilans

Nascut el 1874 a Sabadell d'un pare teixidor, Àngel Rodamilans va entrar als sis 

anys a formar part  de l'Escolania de la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell.  

Segons  consta  a  la  biografia  escrita  per  Bernat  Vivancos15,  el  1883  va  ingressar  a 

l'Escolania de Montserrat, en aquest massís i aquesta abadia on transcorreria bona part 

de la seva vida ulterior. Tot just sortit  de l'Escolania, ingressa el 1890 al monestir d'El  

Pueyo per iniciar els estudis eclesiàstics, que continuarà a partir  del 1899 al Seminari 

Diocesà de Barcelona i és ordenat sacerdot el 13 d'octubre del 1901.

Instal·lat a Sabadell, on residirà i exercirà fins al 1915, esdevé mestre de música i 

posteriorment  organista  i  mestre  de  capella  de  la  mateixa  Escolania  de  la  Puríssima 

Concepció en la que havia cantat de nen, així com professor de música als col·legis de les 

Germanes Carmelites i dels Pares Escolapis.

Del 1915 al 1923, el trobem a Terrassa on havia guanyat les oposicions a organista 

i mestre de música de la Parròquia del Sant Esperit. Allà funda l'Escolania del Sant Esperit  

i l'Orfeó Montserrat, a més de renovar el cor de les Teresianes.

El 1923, concretament el 15 de setembre, compleix finalment el somni de la seva 

vida ingressant com a monjo al monestir de Montserrat, i ja l'11 de setembre de 1926 és 

nomenat  Prefecte  de  l'Escolania.  Al  llarg  dels  anys,  li  són  atribuïdes  diverses 

responsabilitats  lligades a l'activitat  musical  del  monestir:  director  musical  de la missa 

matinal dels escolans (1929), director dels concerts històrics de l'any jubilar (1931)...

L'any 1936 i  el  principi  de la guerra civil  van provocar el  tràgic final  de la vida 

d'Àngel Rodamilans, home profundament pietós i músic fins al moll de l'os, apreciat per 

tots els qui el van conèixer, tant per les seves qualitats musicals com per les humanes. 

Havent de fugir del  monestir  per les persecucions contra els eclesiàstics,  en arribar a 

Sabadell  fou  reconegut  i  identificat.  El  sol  fet  de  ser  capellà  va  ser  suficient  per  ser 

executat al moment.

15 Vivancos, Àngel Rodamilans, evocació i recerca
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Albert Roussel

Albert Roussel va néixer el 5 d'abril de 1869 a Tourcoing, una ciutat situada al nord 

de França, a la part francesa de Flandes. Era l'únic fill d'una família benestant, propietària 

d'una empresa de tèxtils, però el seu pare va morir l'any després de néixer ell, i la mare  

pocs anys després; així, el 1877, amb vuit anys, orfe de pare i mare, Albert Roussel va 

anar a viure amb el seu avi i padrí. A la mort d'aquest, el 1880, el va recollir la seva tieta  

materna, Eugénie, casada amb Félix Réquillard. Va ser ella qui li va fer començar l'estudi  

del piano16.

Decidit per la lectura de les novel·les de Jules Verne a fer carrera com a mariner,  

en un moment en què França, després de la desfeta de Napoléon III i la proclamació de la  

IIIa  República,  es  capbussava  en  l'aventura  colonial,  entra  als  quinze  anys  al  Lycée 

Stanislas de París. El 1887 integra l'Escola naval amb molt bones notes, però en sortirà  

menys brillantment.  Tot  i  així,  després de dos anys i  d'un pas per  París  on va poder 

admirar la recentment construïda torre de Gustave Eiffel, el 1889 va salpar juntament amb 

els seus companys de l'escola per una primera sortida al món.

El 1890, demana i obté que s'instal·li un piano a bord del vaixell. S'interessa per  

l'harmonia però no se'n surt, estudiant sol amb el tractat d'Emile Durand. Durant tot el 

temps que passa a bord, toca, acompanyant els companys oficials, dirigint assaigs de 

petites obres líriques, tocant a missa, improvisant i component. El 1894, després d'una 

campanya al Siam, Roussel va demanar una baixa de tres mesos per “afers personals” i  

es va instal·lar a Roubaix, decidit a posar-se seriosament a l'estudi de la música. Sembla 

que aquesta decisió  fou motivada tant  per  motius musicals  com morals  i  segurament 

també influenciada per la declaració d'un tal Calvet, que deia haver presentat música de 

Roussel al director Edouard Colonne, el qual hauria dit que havia de deixar la marina i 

dedicar-se a fer música. Anys més tard, li confessaria que no era veritat i que només li  

havia dit això per decidir-lo a estudiar música seriosament17...

El director del Conservatori de Roubaix li va aconsellar que anés a estudiar a París  

i,  el  14  de juny d'aquell  mateix  any,  Roussel  va  donar-se  de baixa  definitivament  de 

16 Damien Top, Albert Roussel, per tot el capítol sobre aquest compositor.
17 Op. cit., p. 107
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l'exèrcit i fou posat a la reserva de la marina. A París, va anar a estudiar amb Eugène 

Gigout, que li va donar les bases tècniques de composició que encara no havia tingut 

ocasió d'adquirir. El 1898, però, va decidir ingressar a la Schola Cantorum de París per  

estudiar-hi amb Vincent d'Indy i aviat (a partir del 1902) hi estaria ensenyant el contrapunt. 

Damien Top ens diu que “la seva obra es basteix a partir dels exercicis dels seus estudis a 

la Schola, dels quals només conservava el millor per desenvolupar-ho: música de cambra 

i esbossos de pàgines d'orquestra més o menys acabades”18.

El 1908, acabats oficialment els seus estudis a la Schola Cantorum, Roussel es 

casa  finalment  amb  Blanche  Preisach  que  havia  conegut  nou  anys  abans.  Serà  un 

matrimoni feliç, que li aportarà equilibri i confiança. La lluna de mel, del 22 de setembre de 

1909 al 18 de gener de 1910, els porta a l'Extrem-Orient que ell desitjava tornar a veure.  

L'abril del 1913, el mateix any que La Consagració de la primavera de Stravinsky i Jeux 

de Debussy, es crea el ballet més famós de Roussel, Le Festin de l'araignée, també per 

als Ballets russos.

Quan esclata la guerra, Roussel intenta quatre vegades allistar-se però la seva 

salut el fa inapte. Finalment, però, aconsegueix ser afectat al servei dels transports. Al  

final de febrer de 1918, és definitivament donat de baixa de l'exèrcit, per raons de salut. El  

1920, compra la casa que seria el seu refugi per sempre més, Vasterival, a Normandia.  

Allà  seran compostes  la  majoria  de  les  seves obres posteriors.  El  1929,  un “Festival  

Roussel” fou organitzat i  donà lloc a un gran èxit.  Sembla que el compositor declarés 

llavors : “la meva glòria, serà Martinu19”. Bohuslav Martinu, jove compositor txec, era un 

dels nombrosos alumnes de composició que tenia i ell, per la seva banda, va declarar  

parlant de Roussel: “Quan miro ara tot el que m'ha ensenyat, quedo tot sorprès [...] l'ordre,  

la claredat, la mesura, el gust i l'expressió directa, exacta i sensible, les qualitats de l'art 

francès que sempre he admirat”20.

El 1930, en ocasió d'una estada a Boston (Estats-Units), el diari  Irons va apuntar 

que “des de la visita de Ravel, l'orquestra simfònica no havia, efectivament, rebut cap 

compositor tan eminent”21.  Fou allà que es creà la seva tercera Simfonia, generalment 

18 Op. cit., p.48
19 Op. cit., p. 127
20 Op. cit., p.109
21 Op. cit., p.129
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reconeguda  com la  seva  obra  mestra.  El  1934,  després  d'una  malaltia  bastant  greu 

(pneumònia i icterícia), Roussel inicia la composició de la seva Sinfonietta per orquestra 

de corda, una altra de les seves grans obres. Olivier Messiaen va dir: “Tota la música 

francesa em sembla avui dia polaritzada per Albert Roussel, el de la  Sinfonietta i de les 

simfonies i pel primer Stravinsky”22. Per raons de salut, Roussel va haver de marxar de la 

seva estimada Normandia i  es va instal·lar  a Royan, a la costa atlàntica, on va morir  

finalment el 23 d'agost de 1937.

Cristòfor Taltabull

Nascut  a  Barcelona  el  28  de  juliol  del  1888,  Taltabull  va  ser  el  professor  de 

composició de tota una generació de compositors catalans. Van passar per la seva classe, 

segons ens diu  Josep Casanovas23,  una àmplia  llista  (no exhaustiva) de personalitats 

musicals, algunes ben conegudes, que reproduïm aquí: 

Sebastià Benet, Xavier Benguerel, Lleó Borrell, Maria-Teresa Borràs, Manuel Cabero, Jordi Carbonell, 
Josep Casanovas, Josep Cercós, Àngel Cerdà, Joan Comelles, Maria-Lluïsa Cortada, Edmund Eckart, 
Gregori Estrada, Eugeni Gassull, Maria-Teresa Giménez, Enric Gispert, Marçal Gols, Joan Guinjoan, 
Palmira Jaquetti, Lluís Lanau, Joan Masjoan, Josep Massuet, Josep-Maria Mestres-Quadreny, Lluís 

Millet, Salvador Moreno, Domènec Rovira, Ireneu Segarra, Fèlix Strohecker, Jordi Sivilla, Josep Soler, 
Jordi Torra.

En el mateix llibre, Josep Casanovas ens dóna una divisió per etapes de la vida de 

Taltabull, basant-se sobretot en criteris cronològics i geogràfics24. Ens permetem copiar-la 

també, per la seva claredat, precisió i concisió.

a) Una  primera  etapa  de  joventut  que  serà  netament  i  absoluta  la  localització  barcelonina.  
S'estendrà ben bé fins a l'edat  de vint  anys  del  compositor,  és a dir,  fins al  1907-8,  quan 
començarà  la  seva  estada  a  Munic.  Serà,  per  tant,  una  etapa  que  podem  titular  com a 
característica  d'un  jove  músic  modernista amb  totes  les  conseqüències,  connotacions  i 
influències del cas. Cal fer avinent que en aquests dos darrers anys apuntats, com fins i tot en 
els tres o quatre següents, la presència de Catalunya dintre seu és persistent. Els retorns a 
Barcelona, com a mínim durant les vacances acadèmiques, són freqüents.

b) Una etapa de formació intensa o d'ampliació d'estudis a Munic en el Conservatori o Escola 
Superior d'aquesta ciutat alemanya a partir de 1907, on segueix cursos regulars, perquè hi obté 
un Primer Premi. Contacte estret amb Max Reger.

22 Op. cit., pp. 155-156
23 Josep Casanovas i Benet Casablancas, Cristòfor Taltabull, p. 65
24 Op. cit., p. 31-32
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c) Una llarga estada a París entre 1912 i 1940, on exerceix com a músic executant, compositor,  
orquestrador  i  col·laborador  editorial.  Contactes  amb  l'editorial  Durand,  la  companyia 
cinematogràfica Pathé Gaumont i els Ballets Suecs de Rolf de Maré.

d) Estada a Barcelona a partir de 1940 fins a la mort esdevinguda el 1964. Etapa dedicada en 
especial a la pedagogia de la música fins a la creació d'una escola barcelonina de compositors.  
Període d'intensa creació musical pròpia i d'arranjaments i orquestracions.

e) Inserida  en  la  precedent  cal  destacar,  com un  fet  biogràfic  i  cultural  a  part,  la  presència 
mataronina de Taltabull. Intervenció destacada en la promoció cultural d'aquesta ciutat.

f) Encara  que  feta  menys  pública  i  amb iguals  característiques  de  marginalitat,  cal  destacar 
també  una  vinculació  montserratina.  Fou  una  labor  que  s'estengué  tant  en  l'aspecte  de 
l'ensenyament com en el de la composició.

Aquesta esquematització de la vida de Cristòfor Taltabull mereix ser lleugerament 

ampliada  en  algun  aspecte  en  el  marc  d'aquest  treball,  sobretot  per  subratllar  la  

importància dels anys passats a l'estranger (Alemanya, França) i més concretament els 

que va passar a París justament en l'època que constitueix el que podríem anomenar el  

“nucli temporal” d'aquest treball. Malgrat la relativament poca informació biogràfica i, pel  

que sembla, nul·la producció musical de la que disposem sobre aquest període, sembla 

indiscutible que la seva proximitat amb l'ambient musical parisenc d'aquells anys seria 

d'una importància cabdal en la seva producció pròpia.

Josep Casanovas, sempre en el mateix llibre25,  ens diu: “L'atracció del Sena ha 

estat sempre inqüestionable per als catalans.” I ens descriu, unes pàgines més tard (p. 

53), l'ambient musical en el que va arribar Taltabull, just a temps per sentir l'estrena de La 

consagració de la primavera, el 29 de maig del 1913. El París d'aquella època, com ja 

hem dit,  era un dels  centres més importants del  món a nivell  cultural  i  l'atracció  que 

representava atreia a artistes d'arreu del món, entre ells els músics i especialment els 

catalans. En el cas de Taltabull, a més, va ajudar a l'arrelament el fet de casar-se amb una 

francesa, estrenyent una mica més la relació entre els artistes catalans i França.

Cristòfor Taltabull és, per tant, un cas paradigmàtic i especialment interessant de 

compositor  català  de  principis  del  segle  XX,  coneixedor  i  més  que  probablement 

influenciat pels corrents estètics dominants de la seva època. Havent estudiat a Alemanya 

i treballat a França en una època en què ambdós països eren, podríem dir, l'epicentre de 

les noves músiques que s'estaven desenvolupant,  el  contacte amb aquesta realitat és 

més  directe  que  el  que  podien  experimentar  els  compositors  residents  a  Catalunya, 
25 Op. cit., p. 51
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encara que s'interessessin pel que es produïa a la resta del continent i del món. A més de 

la  seva producció  pròpia,  aquests  coneixements  es  devien  repercutir  en  la  dels  seus 

nombrosos alumnes, permetent una evolució significativa en l'estil  compositiu al nostre 

país. Va morir el dia 1 de maig del 1964 a Barcelona.
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Anàlisis

Messe à trois voix
André Caplet

Aquesta obra va ser escrita el 1922, quan Caplet tenia quaranta-quatre anys. Havia 

hagut d'abandonar la seva prometedora carrera de director d'orquestra per les seqüeles 

de les seves ferides de guerra  (intoxicació  per  gasos de combat)  i  es dedicava més 

plenament a la composició i sobretot a l'orquestració. Debussy havia mort quatre anys 

abans  però  la  seva  música  era  encara  molt  present,  especialment  en  l'obra  del  seu 

deixeble, tot i que Caplet té el seu propi toc que el fa reconeixedor i el distingeix del seu 

imposant model.

Kyrie eleison

Començant, podríem dir, del no-res (l'autor indica “llunyà”), amb les pujades sense 

paraules  de  Soprans  i  Mezzosoprans  des  del  si  bemoll  inicial  de  Contralts,  el  Kyrie 

s'instal·la de seguida en una mena de mode de Si bemoll pentatònic (si bemoll, do, mi  

bemoll, fa, la bemoll). Present a cada presentació de la paraula “Kyrie” per Soprans, el  

motiu inicial és una successió ascendent de les quatre primeres notes d'aquest mode. 

Molt aviat, però, veiem aparèixer un sol a Soprans al compàs 7 i posteriorment al final de 

la frase, bastant paradoxalment com a repòs. També trobem un re, a Soprans al compàs 

10 i a les altres veus dos compassos després. En conjunció amb el sol, l'Un peu animé del 

compàs 12 ens dóna una sensació de Sol menor relatiu d'un Si bemoll  major que en 

realitat no hem sentit.

Després d'una transició  de tres compassos en la  qual  el  compositor  evita  amb 

cautela  qualsevol  interval  de  tercera  o  sexta,  evitant  així  donar  massa  sensació  de 

tonalitat,  el  número  1 d'assaig torna a presentar-nos el  motiu inicial,  seguit  com cada 

vegada d'una llarga baixada  melismàtica.  És  interessant  fer  notar,  però,  que  el  sol li 

serveix aquesta vegada tant de punt culminant del melisma com de nota de repòs al final  

d'aquest. Quant al re, el tracta merament com a nota de pas.
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El Lent que trobem quatre compassos abans del número 2 d'assaig ens presenta 

per primer cop un procediment que Caplet fa servir bastant sovint al llarg d'aquesta missa,  

i  que trobarem també en diverses altres obres analitzades al  llarg d'aquest treball.  En 

direm “glissement harmonique” (lliscada harmònica, o modulació per enharmonia), a falta 

d'una  paraula  equivalent  en  català,  i  consisteix  en  un  canvi  d'acord  mitjançant  la 

permanència  d'una  o  més  notes  comunes,  mentre  la  o  les  altres  canvien,  sovint  de 

manera cromàtica. En aquest cas, el sol es manté mentre la quinta mi, si es transforma en 

mi bemoll, si bemoll, canviant totalment el color harmònic d'una manera molt impactant tot 

i que molt senzilla. L'acord de Mi bemoll Major resultant d'aquest “glissement” ens porta 

finalment  i  gràcies al  mateix  procediment  que abans (successió de segones,  quartes,  

quintes, sèptimes i octaves, excloent totes les terceres i sextes) a un acord del “relatiu” Do 

menor, convertit en Major pel canvi de mi bemoll a mi natural.

El text “Christe” de Soprans del 2 d'assaig comença de manera molt lluminosa en 

aquest to de Do Major. L'entrada de les altres veus enfosquirà bastant l'harmonia, amb un 

altre  “glissement”  cap  a  Re  bemoll  menor.  Constatem  que  el  ja  habitual  pont  de 

Mezzosoprans i Contralts cap al número 3 d'assaig és més llarg que els dos precedents, i 

també més complex. Hi trobem, a més dels que ja estem acostumats a trobar-hi, intervals 

de  terceres,  sextes  i  quartes  i  quintes  disminuïdes.  Això  li  dóna  un  toc  d'indecisió  i  

indefinició harmònica que desorienta l'oient, el qual s'acaba situant finalment quan al  3 
d'assaig torna a sortir el text “Kyrie” a Soprans, amb el conseqüent motiu pentatònic que 

s'eleva, com al principi, a partir del si bemoll aguantat de les veus inferiors.

La última pàgina d'aquest Kyrie és també, podríem dir, la més enèrgica, com si la 

súplica humil del principi s'acabés convertint en una crida desesperada, que fins i tot pot 

semblar exigent, a menys que l'interpretem com una esperança fervent. En tot cas, l'últim 

“eleison” és, ell, pianissimo, tornant al no-res del que havíem sortit al principi, amb tota la 

lluminositat, però, d'una gran successió d'acords triades majors.

Respectant bastant estrictament la forma tradicional del Kyrie, l'autor presenta tres 

vegades el text “Kyrie eleison”, tres vegades el “Christe eleison”, i només es permet una 

llicència amb l'últim “Kyrie  eleison”,  que repeteix  un cop més,  en homofonia,  a  l'últim 

sistema.
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Les textures i fórmules que trobem en aquesta primera part de la missa prefiguren 

de manera molt clara el que tindrem a la resta; alternança de parts homofòniques i de 

grans melismes a una veu o a totes elles en contrapunt imitatiu com al número 4 d'assaig, 

oposició d'un bloc de dues veus contra la tercera, successions d'acords triades, paral·lels  

o enllaçats per una o diverses notes comunes mitjançant el ja esmentat “glissement”... Tot  

plegat  unit  en una síntesi  dels  procediments texturals més habituals dels compositors 

renaixentistes amb un llenguatge harmònic ben propi de l'època de Caplet, tot i que amb 

una  voluntat  clarament  arcaïtzant  per  moments,  una  mica  similar  a  la  que  podem 

observar, per exemple, a les  Trois chansons de Charles d'Orléans del seu amic Claude 

Debussy.

Gloria in excelsis Deo

En l'absència d'un Credo, aquest moviment és el més llarg de tota aquesta missa,  

ocupant-ne, ell sol, quasi la meitat.. El seu principi és triomfant, com escau a un Gloria, i 

presenta un mateix motiu melòdic melismàtic successivament a les tres veus. El  Très 

animé  et  bien  rythmé indicat  al  principi  pel  compositor  es  veu  reforçat  per  una  gran 

quantitat  d'accents.  A partir  del  5 d'assaig,  l'acumulació i  apropament de les entrades 

provoca un crescendo natural,  orquestrat  per aquest deixeble i  orquestrador d'algunes 

obres de Debussy, que desemboca sobre el fortissimo de les tres veus, les dues superiors 

tractades en quartes paral·leles mentre la  més greu es veu adjudicada una mena de 

carilló. Aquests compassos serviran com una mena de leitmotiv o de tema cíclic i tornaran 

a aparèixer dues vegades, l'última al final del Gloria. Seran sempre seguits d'uns quants 

altres, però aquests variats. En aquesta primera aparició, tenen la forma d'una melodia en 

acords triades paral·lels.

A partir del 6 d'assaig, el caràcter canvia totalment. Seguint el text, més tendre, la 

música es fa molt més dolça (très doux) i les harmonies menys esclatants, substituint els 

acords paral·lels per unísons que s'obren en acords abans de tornar a reunir-se. La llum, 

però,  és  sempre  present,  especialment  cada  vegada  que  apareix  la  paraula  “Pax”. 

Aquesta part comença amb una dinàmica  piano i  acaba  pianissimo,  amb una melodia 

doblada a l'octava entre Soprans i Contralts i acabada en quinta buida, com bastant sovint  

en aquesta missa, seguint la tendència arcaïtzant ja esmentada.
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El contrast és especialment impactant amb el que segueix al número  7 d'assaig, 

reexposició del tema cíclic del text “Gloria” amb el seu carilló a Contralts seguit  de la  

melodia cantada a l'uníson per les tres veus, però en una dinàmica pianissimo, i amb un 

ralentit progressiu que permet al compositor portar l'oient cap a l'ambient més recollit del 8 
d'assaig, un dels moments més profunds i expressius d'aquest moviment.

Amb el text “Laudamuste, benedicimuste, adoramuste, glorificamuste”, aquesta part 

dóna tot el protagonisme a la veu de Contralts, deixant-li tota la melodia per sota d'una 

dissonància suau de segona major amb la que va jugant, anant a buscar el fregament per 

dalt i per baix. Finalment, després d'una petita imitació, el text “Glorificamuste” acaba, com 

sovint, amb acords triades paral·lels.

A partir  del  9 d'assaig,  les dues veus inferiors funcionen en bloc,  a  interval  de 

tercera. Soprans, en canvi, són més independents, tot i que les tres veus tenen el text 

gairebé  al  mateix  temps.  Les  dinàmiques  segueixen  de  molt  a  prop  el  text,  i  és 

especialment revelador observar que els forte intervenen cada cop que parlem de la glòria 

o  de  Déu.  Per  afegir-hi  una  dimensió  més,  el  major  apareix  per  evocar  el  “Pare 

omnipotent”, amb un crescendo per reforçar el seu efecte.

Aquest crescendo, però, ens porta cap a un silenci després del qual, al 10 d'assaig, 

l'efecte és de trencament degut a la dinàmica  mezzo forte ma dolce de Mezzosoprans, 

acompanyada dels piano de les dues altres veus. La tendresa és la que predomina aquí, 

especialment quan diem “Jesu Christe” i “Agnus Dei”. La simplicitat i la nuesa, també, amb 

les  octaves,  quintes  buides  i  unísons.  També podríem veure  una imatge de la  santa 

Trinitat en el fet que, tant al número  10 com al setè compàs d'aquest, el  fa original es 

divideix en tres. D'aquí potser també el fet mateix que la missa estigui escrita a tres veus? 

Però això potser és anar massa lluny en l'especulació.

Trobem després  una  petita  secció  alternant  contrapunt  imitatiu  i  antifonia,  amb 

oposició de les dues veus agudes a la de Contralts, per acabar amb una octava sobre el 

text “nobis”. És interessant, en aquest part, ressaltar el realisme i el coneixement de les 

veus per part de Caplet. En trobem aquí dos exemples molt clars, quan al cinquè compàs 

del  número  11,  l'últim acord  veu la  tercera  veu passar  per  sobre  de les  dues altres, 

permetent així  a les tres veus d'efectuar un moviment melòdicament segurament més 

31



senzill, d'octava descendent per les dues veus superiors i de segona menor descendent 

per la tercera, en lloc de sextes descendents per les tres. D'altra banda, també és molt  

interessant  observar,  sis  compassos  abans  del  12 d'assaig,  com  en  la  dinàmica 

pianissimo i  a  l'agut  “permet”  a  Soprans  no  haver  de  cantar  “nobis”,  sinó  que  ho 

substitueix per la vocal “a”. Ens permetem pensar que, a més de simplificar la vida a  

Soprans, aquesta decisió no canvia fonamentalment el resultat auditiu final.

Al número 12, trobem un procediment semblant al que hem descrit al  10, amb la 

progressiva divisió des del re inicial fins a tenir tres veus, que després es tornen a reunir 

per evocar la glòria del qui “està assegut a la dreta del Pare”. El retorn del “Miserere”,  

presentat  exactament  de  la  mateixa  manera  que  la  primera  vegada,  és  seguit  d'un 

“Quoniam” d'una tensió harmònica poc habitual, amb dos acords de quinta disminuïda i 

sèptima menor seguits. La seva presentació es fa, de nou, seguint un procés d'imitació 

contrapuntística, si no melòdic, almenys rítmic.

Aquesta tensió harmònica es resol,  curiosament,  amb un uníson al  número  13, 

ornamentat per les brodadures inferiors que s'aniran mantenint a Contralts mentre anirà 

emergint la melodia a les dues veus superiors, en un dels moments més bonics d'aquest 

moviment. El recolliment d'aquest tros s'acaba de fer palès en el tractament del text “Jesu 

Christe”, com prèviament, amb un uníson o més precisament una octava de re bemoll, en 

la dinàmica pianissimo.

El  Moins lent del número  14 es dirigeix cap al final triomfant del Gloria amb un 

crescendo molto  i  un moviment melòdic paral·lel que comença amb acords tríades per 

passar a quintes buides, octaves i finalment tornar-se a obrir en un acord de re menor. El 

pas a Re bemoll Major permet al compositor tornar finalment a presentar el tema cíclic del  

text “Gloria in excelsis Deo”, amb el seu ja esmentat carilló de Contralts i  les quartes  

paral·leles a les veus superiors. Finalment, un seguit d'acords tríades, quasi tots majors, i  

l'accelerando que els acompanya, ens precipita cap al l'”Amen” final que, al contrari del 

que seria d'esperar, acaba piano, després de dividir-se a partir del re bemoll inicial fins a 

l'acord de Re bemoll Major final.
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Sanctus

El principi d'aquest moviment fa servir la tècnica, sovint emprada per Caplet, com ja 

hem vist, de la divisió a partir d'una nota original comuna. En aquest cas, es tracta del mi, 

també tònica de la tonalitat principal d'aquest Sanctus. Mitjançant intervals de segones i  

terceres  ascendents  o  descendents  a  l'entorn  d'altres  que  es  mantenen,  l'autor 

aconsegueix  crear  una  mena  de  núvol  harmònic  en  el  que  els  canvis  són  gairebé 

imperceptibles, si  bé es produeixen.  L'evolució ens porta  de  la tònica “enriquida”  del 

primer compàs a la dominant de final del segon i la sots-dominant del tercer per arribar 

finalment al relatiu menor que intuïm al quart compàs, tot i no tenir la confirmació de la  

tercera de l'acord.

A partir del cinquè compàs, trobem el procés invers, que parteix del si, dominant del 

to principal, per anar-se expandint cap a baix. El moment de màxima expansió es situa un  

compàs abans del número 16, amb els acords tríades paral·lels als que el compositor ja 

ens té acostumats, seguits per un repòs sobre el  re sostingut. Per la frase següent, la 

potència i la glòria venen ressaltades per les octaves i quintes paral·leles de les tres veus.

El text “Hosanna in excelsis” comença, com sovint també, amb un petit  fugato, i 

desemboca en una sèrie d'acords paral·lels i algun uníson, terminant en un gloriós acord 

de Sol sostingut Major. Immediatament després, el  sol sostingut es torna a convertir en 

tercer grau de Mi Major, i  la melodia quieta i  a l'uníson de les tres veus ens torna la  

serenitat i la quietud. I tot seguit trobem un procés molt interessant, en el que Soprans 

mantenen un mateix element (octava descendent) repetit tres vegades, les dues altres 

veus evolucionen seguint uns cromatismes que modifiquen l'harmonia: un altre cop, el  

“glissement harmonique”.

Havent conclòs novament amb un acord de Sol sostingut Major,  Caplet segueix 

amb un uníson sobre  sol sostingut, que s'obre en uns acords tríades als que ja ens té 

acostumats. La modulació al semitò superior no deixa de ser sorprenent, sobretot per la 

manera totalment brusca i inesperada en què es fa, i serveix com a cadència plagal per  

tornar i acabar (diminuendo) en el to principal de Mi major.
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Agnus Dei

Aquí el compositor respecta gairebé estrictament el text litúrgic, afegint només un 

“pacem” final. Procedeix per acumulació, confiant la primera estrofa només a la primera 

veu, la segona a les dues veus inferiors i la tercera a les tres juntes. La melodia del text  

“Agnus Dei” sempre és la mateixa, partint de Soprans per passar a Contralts i tornar a 

Soprans. En canvi, la resta del text evoluciona lleugerament, respectant el ritme i el dibuix 

melòdic  global.  Els  dos  “pacem”  finals  són  un  exemple  claríssim  de  “glissement 

harmonique”, passant subtilment de Do Major a Mi Major, La bemoll Major i de nou a Do 

Major, sempre mantenint una o dues notes comunes entre dos acords successius.

O Salutaris

Aquest moviment, l'últim d'aquesta “Messe brève”, no forma part estrictament de 

l'ordinari  de  la  missa,  cosa  que  no  deixa  de  ser  sorprenent  si  considerem  que  el  

compositor no fa servir el text del “Credo”, suposadament per la seva llargada, però en 

canvi afegeix aquest text d'Ofertori. En tot cas, li és un pretext per escriure una de les 

pàgines més boniques d'aquesta partitura, plena de serenitat i de noblesa, tot i que molt  

senzilla.

Fent  servir  una  textura  principalment  homofònica,  Caplet  es  permet  la  petita 

llicència d'afegir al principi una quarta veu que no fa més que aguantar una nota pedal; de 

fet, precisa que es pot tocar a l'orgue. Aquest toc misteriós, repetit a la segona estrofa, 

contribueix a crear l'ambient de quietud i estabilitat, gairebé estàtica, del principi.

El  moviment  s'anima al  sisè compàs,  amb un ritme harmònic més dens i  unes 

dinàmiques,  en  conjunt,  creixents.  El  fortissimo que  intuïm  entre  el  segon  i  el  tercer 

compàs del número 21 és el punt culminant d'aquesta primera estrofa, i també el tros en 

el que trobem la més gran densitat de moviment contrapuntístic. Després del que l'oïda 

interpreta  clarament  com una  semicadència  a  Do  Major,  al  quart  compàs  de  21,  les 

campanes del “Da robur”, seguint la tècnica ja esmentada diverses vegades de la divisió a 

partir  d'una  nota  original,  creen  un  moviment  d'amplificació  per  finalment  acabar-se 

recollint en el greu i tornar a presentar l'acord de Fa Major del principi de la peça.
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La segona estrofa és, musicalment parlant, una còpia quasi integral de la primera, 

amb algunes adaptacions rítmiques degudes al canvi de text, i la conclusió és la mateixa.  

Finalment,  l'últim  “Amen”,  harmònicament  molt  clar  com  a  fórmula  cadencial  (VI-V-I),  

conclou el  moviment  i  la missa pràcticament com havien començat,  amb una senzilla 

tercera major.

Com  hem  pogut  observar  al  llarg  d'aquesta  partitura,  l'escriptura  emprada  pel 

compositor és totalment tonal, tot i que molt impregnada de modalitat. Així, fa ús de les 

tècniques  compositives  habituals  però  sense  preocupar-se  en  absolut  per  les  regles 

d'escriptura ensenyades al Conservatori, seguint en això l'exemple del seu amic i guia 

Claude Debussy. Les quintes i  octaves paral·leles, especialment,  són una eina que fa 

servir tot sovint, donant a la seva música un caire arcaïtzant, gairebé medieval a estones. 

Els  melismes  que  trobem,  per  exemple,  al  Kyrie,  el  Gloria  o  l'Agnus  Dei  són  clares  

reminiscències del cant gregorià.

Nigra sum
Pau Casals

Aquesta peça va ser escrita el 1942, és a dir quan Casals ja estava a l'exili a Prada 

i França estava parcialment ocupada per l'exèrcit alemany. Fins al novembre d'aquell any, 

coexistien una zona ocupada al nord de França i una zona anomenada “lliure” al sud, 

governada pel règim col·laboracionista del mariscal Pétain instal·lat a Vichy. La línia de 

demarcació era una línia est-oest a l'alçada del riu Loire. Va ser, doncs, a l'exili i  amb 

l'enemic a les portes com va escriure aquesta peça, dedicada i pensada per a l'Escolania 

de Montserrat.

Molt  tonal  i  molt  melòdica,  és una de les composicions més populars del  gran 

violoncel·lista-compositor.  El  seu  text,  extret  del  Càntic  dels  càntics  i  ja  musicat  per 

Palestrina, Monteverdi i Victoria, entre altres, és un diàleg amorós entre el rei Salomó i 

una favorita seva, Sulamit, que la tradició judeocristiana sol interpretar com una metàfora  

de l'amor  entre  Déu i  el  seu poble.  En el  cas  de Casals,  el  fet  que el  text  comenci 
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precisament  amb  les  paraules  “Nigra  sum”  (“sóc  negra”)  és  una  claríssima  i  evident 

referència a la representació de la Verge Maria conservada al monestir de Montserrat, “la  

Moreneta”.

Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem
Ideo dilexit me rex

Et introduxit in cubiculum suum
Et dixit mihi: surge amica mea et veni.

Jam hiems transiit, imber abiit et recessit,
Flores apparuerunt in terra nostra,

Tempus putationis advenit.
Alleluia!

Sóc negra però sóc bella, filles de Jerusalem
Per això he agradat al rei

I m'ha introduït a la seva cambra
I m'ha dit: aixeca't, amiga meva, i vine.

Ja ha passat l'hivern, la pluja ens deixa i s'allunya,
Les flors han aparegut a la nostra terra,

El temps de la collita ha arribat.
Alleluia!

Podríem parlar de tres parts diferenciades i basades en el text: els tres primers 

versos per una banda, amb una repetició, el  quart  a part,  i  els tres últims junts,  amb 

l'afegitó d'un “Alleluia” final. Aquesta divisió textual es justifica per les diferents parts del 

discurs,  en primera persona al  principi,  d'introducció del  discurs indirecte al  mig,  i  de 

poesia i paraules d'amor i d'esperança al final. És encara més impactant el fet d'escollir un  

text tan optimista si pensem en les circumstàncies en les que aquesta peça va ser escrita i 

que ja hem evocat. Quan gairebé tot semblava perdut, Casals componia aquest himne a 

l'esperança, com per cantar-hi els dies que vindrien després de la tempesta, quan hagi  

tornat a sortir el sol.

La primera part, a dues veus, comença en Mi menor, to principal de l'obra, i acaba 

en  Si  major,  en  tota  lògica  tonal.  Entre  els  dos,  una  incursió  a  Sol  major  reforça  la 

sensació  de  solidesa  i  regularitat  estructural,  com també ho  fa  la  repetició  d'aquesta 

primera part. Hem de ressaltar el principal element motívic que donarà la seva unitat a 

tota la peça, i que consisteix senzillament en una nota brodada a la nota inferior. Aquest  

motiu, d'una simplicitat extrema, adquireix un relleu particular al ser repetit en totes les  

transicions de piano sol i també a les veus (principi de la quarta pàgina).

La segona part, després d'una transició de piano basada, com ja hem dit, en el  

motiu esmentat, i en el to de Si major, ens porta, poc després de l'entrada de les veus, a 

una  modulació  força  sorprenent  a  Do  major  que  resulta  poc  temps  després  ser  una 

subdominant de Sol Major. Després de passar per Mi major i d'evocar el seu relatiu, Do 

sostingut  menor,  aquesta part  central  acaba,  de nou,  en Si  major,  amb una cadència 
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imperfecta que dóna una sensació d'inestabilitat reforçada, immediatament després, per 

l'acord de sèptima disminuïda de la transició cap a la tercera part de la peça.

Aquesta comença com una mena de desenvolupament, fent servir el motiu inicial 

tant  a  les veus com a l'acompanyament,  i  amb una inestabilitat  tonal  provocada pels 

acords de sèptima disminuïda i els cromatismes. Aquesta inestabilitat s'acaba resolvent, a 

la pàgina 4, per deixar-nos en un Do major ambient que acaba evolucionant al final de la  

pàgina cap a un La menor i finalment tornar al to principal de Mi, però aquest cop en mode 

major. És interessant fixar-se en la gran baixada del baix de l'acompanyament al principi 

de la pàgina 5, des del do sostingut fins al si de l'octava inferior per concloure en Mi major  

amb una fórmula cadencial típica I-VI-II-V-I, i finalment una altra baixada de gairebé una 

octava per concloure amb una cadència perfecta.

També cal  ressaltar la divisió  a tres veus present  des del  segon sistema de la 

pàgina 4, i  que va apareixent  i  desapareixent segons les necessitats del  moment.  És 

especialment interessant si remarquem que tot el principi de la pàgina 5 és a una sola veu  

i  el  final  torna a dividir-se a tres veus.  Veiem, doncs,  que el  discurs musical  és molt 

mal·leable  i  adaptable  a  les  diferents  intencions  narratives  del  compositor.  L'últim 

“Alleluia”,  afegit  pel  compositor  ja  que no forma part  del  text  original,  és una senzilla  

presentació de l'acord de Mi major a les tres veus, sobre un pedal del mateix acord a 

l'acompanyament.

Tres cançons de bon humor
Ricard Lamote de Grignon

Aquestes tres peces van ser escrites el 1955, quan el compositor havia tornat a 

Barcelona i  tornava a despuntar en l'entorn cultural  català,  malgrat tots els problemes 

personals i professionals que li havien suposat la guerra i la postguerra. Estan, per tant, 

fora  de  l'àmbit  temporal  definit  per  aquest  treball.  No  obstant  això,  ens  ha  semblat  

interessant incloure-les, ja que són d'un dels compositors més representatius del nostre 

país en aquella època. Abans que parlar d'una altra obra de la qual no sabem la data de  

composició, hem preferit parlar d'aquesta, tot i ser conscients d'aquest problema que no 

treu res, però, a la qualitat i l'encant d'aquesta obra. 
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És  interessant  apuntar  que  el  text  d'aquesta  composició,  obra  del  mateix 

compositor, és en català, com el títol, cosa que no deixa de ser sorprenent en una època  

encara dominada per la plena vigència i  severitat del règim franquista.  Però aquestes 

peces en aquell moment no es van editar i suposem que la seva aparent lleugeresa les 

devia protegir contra qualsevol acusació d'intencions subversives. El bon humor anunciat 

en  el  títol  és  present  en  totes  tres  cançons  i  també podria  resultar  una  mica  curiós  

donades les circumstàncies però tots els testimonis ens presenten a Ricard Lamote de 

Grignon com a un home simpàtic i alegre, i ell devia sentir la necessitat de fer, com es diu 

en francès, “contre mauvaise fortune, bon cœur”.

La llocada

Una polla xica, pica,
 camacurta i becarica,

va tenir sis polls xics pics,
camacurts i becarics.

Van sortir per la solana
a la caça d'algun cuc

malastruc!
Que els hi fés passar la gana.

Una polla xica, pica etc.

Van trobar sota una teula
un llimac allargassat,

escapçat!
Que semblava un tros de neula.

Una polla xica pica, etc.

No cal dir que la llocada
va menjar “a cor què vol”,

i a ple sol,
ara fa la migdiada.

Una polla xica, pica, etc.

La  primera  d'aquestes  peces  és  basada  en  notes  picades  repetides  i 

homorítmiques  que  contrasten  amb  algun  moment  de  notes  més  llargues  o  lligades, 

sobretot a la segona part. L'argument, totalment insignificant, és poc més que una excusa 

per un joc d'assonàncies i al·literacions i una imitació musical del picotejar de les gallines i  
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els pollets. Després d'una primera part en la que les cinc veus funcionen juntes gairebé 

sempre, excepte en els quatre últims compassos (9-12), la segona part és una mica més 

variada, amb una permanència de l'acompanyament rítmic a les segona, tercera i quinta 

veu,  mentre  la  quarta  té  un  pedal  i  la  primera  canta  la  melodia.  Un  breu  moment 

d'antifonia,  unint  les dues veus superiors per una banda i  les tres altres per l'altre,  al  

compàs 22, dóna pas a un moment de melodia sola de la primera, acompanyada per les 

altres, abans de tornar al principi. Aquesta peça és essencialment harmònica i juga amb el 

contrast entre dinàmiques i articulacions.

Si us plau!

No hi fa res el dir que “no”,
o que “sí”,

“perquè sí”,
“perquè no”,

per fer la raó forta.
Ei! Tanqueu la porta!

No hi fa res que sigui verd,
o vermell,
o blau cel,
o marró,

el caminal de l'horta.
Ei! Tanqueu la porta!

No hi fa res l'anar mudat,
clenxinat,
enllustrat,
i amb això,

dur la corbata torta.
Ei! Tanqueu la porta!

No hi fa res trobar una serp,
sibil·lant,

mastegant
el verí,

però que sigui morta.

Ei! Tant si és forta, com si és l'horta, com si és torta, com si és morta.
Féu el favor: Tanqueu la porta!! (Si us plau!)

La  segona  peça  comporta  quatre  estrofes,  que  musicalment  estan  tractades 

seguint la forma ABAB'. Totes elles estan constituïdes per una primera secció en notes 

picades repetides i  una secció en notes més llargues.  Les primera i  tercera estrofes,  

començades  en  Do  major,  acaben  en  La  menor  després  d'un  pas  breu  pel  to  de  la 
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dominant, Sol major. La segona, començada en Mi menor, acaba amb una semi-cadència 

a l'acord de Sol major sèptima, que ens torna a portar al to de Do major, mentre que la  

quarta és interrompuda per la Coda al compàs 66. Aquesta, després d'un gran crescendo 

que culmina al número  7 d'assaig, acaba finalment  pianissimo amb el “si us plau” que 

dóna el seu nom a la peça, com si després d'haver intentat demanar que es tanqui la  

porta  de  totes  les  maneres  possibles,  el  protagonista  s'adonés  que  només  li  queda 

intentar-ho... de manera educada.

Gats

És un gat, són dos gats, amb la cua dreta,
són tres gats, són deu gats, són cinquanta gats.

Ara passa un altre gat,
du la cua baixa,

mira guenyo i va esverat,
li penja la faixa,

fa un posat enforrunyat,
està tot malhumorat...

No hi ha sardineta!
Ah no?

És un gat, són dos gats, etc.

Per la barana del terrat,
barret de copalta,

passejant amb gravetat,
una mà a la galta,

la guitarra al seu costat,
és un home enravenat,

l'home en bicicleta!
Ah sí?

És un gat, són dos gats, etc.

Un camell esprimatxat,
quina cara llarga,

fa molt temps que no ha menjat,
quina cosa amarga,

porta el cap tan enllustrat,
que fa joc amb el ratllat

de la samarreta!
I què?

És un gat, són dos gats, amb la cua dreta,
són tres gats, són deu gats, són cinquanta gats.
Són cent gats, són mil gats, amb la cua dreta,
deu mil gats, cent mil gats, un milió de gats,

són massa gats, no en volem cap més.
Psssssssssss!

40



La tercera d'aquestes peces comporta tres estrofes i una Coda. L'harmonia de tota 

la peça és molt senzilla, basada en els primer, quart i cinquè graus. Com per la segona 

peça,  cada  estrofa  està  dividida  en  diverses  seccions:  podríem  parlar  d'una  primera 

secció de vuit compassos, en notes curtes i picades i de dinàmica forte, en la que les cinc 

veus canten alhora, de manera totalment homofònica. La segona secció, també de vuit  

compassos, és a quatre veus, ja que la segona ja no canta fins al final de l'estrofa. La 

textura segueix sent  homofònica,  en valors rítmics  curts,  però  la  dinàmica és  piano i 

després pianissimo. La tercera secció és la més llarga, amb disset compassos. Comença 

amb un gran contrast de dinàmiques respecte a la precedent,  forte,  i  amb l'articulació 

curta i picada, però al cinquè compàs, després d'un gran  decrescendo, arriba un  piano 

amb notes més llargues, un gran crescendo que porta a una semi-cadència amb un nou 

diminuendo, i finalment la intervenció solista i humorística de la segona veu. Després de 

repetir aquest procés tres vegades, la Coda intervé al número 10 d'assaig. Comença com 

una estrofa  més però al  novè compàs pren un altre  camí,  començant  en  fortissimo i 

animant el tempo tot disminuint la dinàmica fins a arribar a la sorpresa final.

Deux Elégies Romaines de Goethe
Darius Milhaud

El text d'aquestes dues peces és extret  d'una traducció al  francès feta per J.P. 

Samson de les Römische Elegien (Elegies Romanes) de Johann Wolfgang von Goethe. 

Aquest recull de poemes és una evocació del viatge que va fer a Itàlia entre el 1786 i el  

1788 i té un to marcadament amorós i fins i tot en algun cas eròtic, fins al punt que l'autor  

es va veure obligat a suprimir-ne algun poema en el moment de la seva publicació el 1795 

a  la  revista  Die  Horen,  dirigida  per  Friedrich  Schiller26.  No  és  absurd  pensar  que  la 

fascinació d'André Gide per aquesta obra, palesada diverses vegades en conferències i  

homenatges al llarg de la seva vida, sigui la raó per la qual Milhaud s'hi va interessar,  

donada la seva proximitat amb Gide durant una època de la seva vida, justament abans 

que publiqués aquesta obra el 1933.

26 Eugène Michel, Gide et les Elégies Romaines de Goethe, http://www.sgdl-auteurs.org/eugene-
michel/public/Articles/Gide_et_les_Elegies_romaines.pdf
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I

- Eclaire donc, gamin!
- Il fait jour encor,

C'est dommage
Que de brûler votre huile et fermer les volets!

Le Soleil n'est pas encor au-delà de la montagne,
Les cloches de la nuit n'ont même pas sonné!

- Obéis, je l'attends!
Et toi, petite lampe,

Allume ton feu consolateur, messager de la nuit.

- Encén, nen!
- A fora encara és de dia,

És una llàstima
Cremar el seu oli i tancar les persianes!

El Sol encara no ha passat darrere la muntanya,
Ni tan sols han repicat les campanes de la nit!

- Obeeix, l'espero!
I tu, petita làmpada,

Encén el teu foc consolador, missatger de la nit.

El tipus de llenguatge harmònic emprat per Milhaud en aquestes dues peces és la 

tonalitat ampliada: de fet, podem observar que no posa armadura sinó que va afegint les 

alteracions que necessita a mesura que la música les requereix. La primera és en una 

mena de Sol major,  tot  i  que comenci amb un  mi,  i  podem identificar diversos acords 

importants al llarg de la peça, com el La bemoll major del segon sistema de la pàgina 1, el  

Fa major del segon compàs de la pàgina 2 i finalment el Sol major de l'acord final.

Les quatre veus funcionen gairebé sempre de manera homorítmica, tot i que en 

algun moment una o dues es separin del conjunt. La línia melòdica és a vegades molt 

disjunta, especialment al segon sistema de la primera pàgina, i hi ha només un tros en el 

que el compositor fa servir l'entrada en imitació, al mig de la segona pàgina, contrastant  

amb la part anterior i amb la següent. De fet, podríem partir aquesta peça en tres grans 

parts:  la primera, del  principi  al  primer compàs del  segon sistema de la pàgina 2. La 

segona, del segon compàs del segon sistema d'aquesta pàgina fins al segon compàs de 

la pàgina 3. I la tercera, finalment, des del tercer compàs de la pàgina 3 fins al final.

La primera d'aquestes parts comporta tres compassos d'introducció en els que la 

tercera veu comença sola, amb la nota  mi. El moviment contrari del segon compàs és 

contrarestat pel moviment paral·lel ascendent de totes les veus al tercer compàs, que ens 

porta a l'acord de Sol major amb segona (la) afegida de la fermata. El segon sistema, amb 

la dinàmica  pianissimo i  la línia melòdica discontínua de la que ja hem parlat, pot ser 

considerat el principi real de la peça. Veiem que aquí la quarta veu funciona a part, amb 

una baixada cromàtica totalment deslligada del dibuix de les tres veus superiors, i sense 

text.  Les quatre veus es reuneixen a nivell  rítmic i  textual  a  l'últim compàs d'aquesta 
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primera pàgina, i tornem a trobar l'alternança de moviment contrari i moviment paral·lel 

amb el primer compàs de la pàgina següent.

El  gran  arpegi  ascendent  de  Fa  major  del  text  “le  soleil”,  enriquit  amb  notes 

estrangeres a la tercera veu, és el primer i únic forte que trobem en tota aquesta peça. És 

interessant  notar  que  la  tercera  veu  passa  per  sota  de  la  quarta,  en  un  creuament 

relativament freqüent en aquesta primera peça. Els dos compassos següents són un bon 

exemple d'articulació de les veus per blocs oposats: en aquest cas, la primera i la quarta 

per una banda, i la segona i la tercera per una altra.

La segona part, també introduïda per la tercera veu, està estructurada segons la 

tècnica de l'imitació, tot i que aquesta no sigui exacta. Més aviat podríem dir que l'autor  

aprofita totes les maneres de modificar l'aspecte melòdic d'un motiu tot mantenint intacte 

el seu ritme. Respecte a la primera entrada, la de la primera veu pateix una augmentació  

de l'últim interval, la de la segona veu conserva només el cap del motiu i la de la quarta 

veu és tractada més o menys estrictament en mirall, intervertint els intervals ascendents i  

descendents. Aquesta part, mantinguda entre un mezzopiano i un mezzoforte, és acabada 

per la quarta veu, última en l'ordre de les entrades.

La tercera i última part, quasi íntegrament homofònica i en una dinàmica general 

pianissimo,  és  segurament  la  més  complexa  harmònicament,  amb  molts  acords  de 

sèptima i algun acord impossible de xifrar, al límit del cluster, com ara el segon temps de 

l'últim compàs del  segon sistema de la pàgina 3, que podríem definir,  mitjançant  una 

enharmonia, com a la bemoll, si bemoll, do bemoll, re bemoll. Per acabar, però, i amb el 

procés que ja hem anomenat com a “glissement harmonique”, (tot i que aquí es tracti més 

aviat d'encadenament harmònic sobre un pedal de sol), el compositor ens fa arribar a un 

lluminós, tot i que greu, acord de Sol major.
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II

- “Pourquoi donc, Bien-aimé,
Ne vins-tu pas dans notre vigne?

Seule, je t'attendais; je te l'avais promis.
- Chère! J'entrais déjà quand par bonheur,

J'aperçus l'oncle occupé près des ceps.
Tout doux, je pris le large!

- Oh mon Dieu! Quelle erreur fatale!
Ce qui t'a fait partir n'est qu'un épouvantail,

De chiffons, de roseaux nous en avions bâti la forme,
Moi la toute-première, hélas! pour mon malheur!”

Ainsi le vieux triomphe.
A présent, voilà qu'il effraie

L'oiseau voleur qui lui pilla nièce et jardin!

- “Doncs per què, Estimat,
No vas venir a la nostra vinya?

Sola, t'esperava; t'ho havia promès.
- Estimada! Ja entrava quan per sort,

Vaig veure l'oncle ocupat a prop dels ceps.
Sense fer soroll, vaig escapolir-me!

- Oh Déu meu! Quin error fatal!
El que t'ha fet marxar no és més que un espantaocells,

De draps, de canyes n'havíem construït la forma,
Jo la primera, ai las! per desgràcia meva!”

Així el vell triomfa.
Vet aquí que ara espanta

L'ocell lladre que li saquejà neboda i jardí!

La segona peça, molt més animada i divertida que la primera, es podria dividir en 

quatre  parts,  lligades  al  discurs  dels  protagonistes.  La  primera,  del  principi  al  primer  

compàs de la pàgina 5, és la estimada preguntant-li a l'estimat perquè no la va venir a  

veure tal com havien convingut. La segona, del segon compàs de la pàgina 5 al primer  

compàs de la pàgina 6, és l'estimat contestant-li i explicant perquè no la va poder venir a 

trobar. La tercera, musicalment similar a la primera, va del segon compàs de la pàgina 6 a  

l'antepenúltim compàs d'aquesta mateixa pàgina, és la resposta d'ella quan entén què ha 

passat. Finalment, del penúltim compàs de la pàgina al final, és una lamentació sobre 

l'oportunitat perduda.

En els dos primers compassos, s'ha de remarcar el bloc que constitueixen les tres 

veus  inferiors,  que  en  realitat  podríem  considerar  com  a  dues,  escrites  en  tercers 

paral·leles però amb el salt d'octava de la més alta, que el compositor facilita repartint-lo 

entre les dues veus del mig. A partir del segon sistema, la repartició canvia, ja que la 

segona veu es veu atribuir el paper de complement de la primera. L'agitació es manté a la 

tercera  veu  amb  les  terceres  ascendents.  Després  de  la  resposta  descendent  de  la 

segona veu a la frase ascendent de la primera, l'ús de només tres veus, una de les quals 

amb un pedal  central,  contribueix a alleugerir  bastant la textura, reforçant la dinàmica 

piano. Els dos últims compassos d'aquesta part, amb la reaparició de la quarta veu, ens 

porten a una mena de cadència indefinible, amb un acord tríada amb segona afegida que 

ja hem trobat a la primera peça.
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La segona part dóna un gran protagonisme a la tercera veu, que es veu atribuir el 

paper de l'amant gairebé fins al final. Després d'una baixada en acords tríades majors 

paral·lels en primera inversió, la melodia és subratllada per intervencions puntuals de les 

tres altres veus, sempre seguint el mateix patró harmònic i melòdic. No és fins al penúltim 

compàs de la pàgina 5 que la primera veu recupera el protagonisme, mentre les altres 

efectuen uns cromatismes ascendents (tercera i quarta veu) o descendents (segona veu).  

Al tercer temps del primer compàs de la pàgina 6, tornem a trobar un acord tríada amb 

segona afegida.

El fet que torni a parlar l'estimada propicia que Milhaud faci una reexposició a la 

tercera part, repetint la música de la primera, almenys en un principi. Aquí, els blocs de 

veus són variables: tercera i quarta sempre van junts però primera i segona van totes 

dues juntes, amb les inferiors, a vegades són independents... La confusió és important,  

subratllant la que s'apodera de l'esperit de la protagonista quan s'adona de l'error del seu 

estimat. És interessant mirar l'últim acord d'aquesta part, al tercer temps de l'antepenúltim 

compàs de la pàgina 6. Acord de sèptima de dominant en primera inversió, dóna pas a un 

acord de Si bemoll menor de forma totalment lògica harmònicament parlant, cosa a la qual 

el compositor no ens té gaire acostumats.

Finalment, la última part és més serena, més trista, amb valors rítmics més grans i  

menys moviment melòdic i harmònic. Després del balanceig de les quatre veus juntes, la  

primera s'escapa i plora en una frase descendent després del sospir ascendent inicial. Les 

dues veus inferiors, en terceres paral·leles (i una sexta), preparen la sorpresa final, amb el 

moviment ràpid que torna, en una melodia ascendent a la primera veu acompanyada pel  

moviment repetit i paral·lel de les tres altres. La peça acaba amb un acord tríada major en 

estat  fonamental  que  evoluciona  paral·lelament  un  to  més  avall,  en  la  dinàmica 

pianissimo, com un últim sospir de neguit.
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La llegenda de Sant Nicolau
Àngel Rodamilans

Aquesta  obra  forma  part  del  corpus  de  cantates  dedicades  a  Sant  Nicolau 

conservades a  l'arxiu  de  l'Escolania  de  Montserrat.  Una tradició  d'origen medieval  se 

celebra cada any en aquesta institució, involucrant-hi tota l'abadia. Durant un dia, el 6 de 

desembre, festa de Sant Nicolau, patró dels infants, (anys enrere, el període era més llarg 

i  començava el  27 de desembre),  la jerarquia de l'abadia és modificada, i  és un dels 

escolans entre els més petits qui és nomenat “bisbetó” i es veu atribuir el poder de decisió  

sobre la Comunitat, amb dos ajudants. Això inclou, per exemple, escollir el menú del dia i 

anteriorment també la presidència dels oficis, sermons, benediccions... Les celebracions 

compten també amb la interpretació d'una de les cantates de Sant Nicolau compostes al 

llarg dels anys per diferents compositors, atribuint el paper del sant al “bisbetó”.

Si n'eren tres petits infants que anaren a espigar pels camps.

A un hostal han acudit,
Deu-nos acull aquesta nit.

Entreu, entreu, mos infantons,
l'hostal acull els bons minyons.

Si n'eren tres petits infants, que anaren a espigar pels camps.

Els tendres nins tot just entrats,
que l'hostaler ja els ha matat.

A trossos els ha ben tallat,
i com porcells els ha salat.

Si n'eren tres petits infants, que anaren a espigar pels camps.

Sant Nicolau, a l'any setè,
per aquells camps passà també,

trucà a la porta del tender :
si em volguéssiu dar recer.

Entreu, entreu, Sant Nicolau,
bon llit i taula si us plau.

Quan a l'hostal hagué entrat,
senzill sopar ha demanat.

D'aquell pernil em donareu
que al salador set anys guardeu.

Quan el tender ço ha sentit,
fora al carrer se n'ha fugit.
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Si n'eren tres petits infants, que anaren a espigar pels camps.

Tender, tender, veniu, veniu,
Déu us perdó si us penediu.

Sant Nicolau a dalt pujà
I al salador es va atansar.

Mos infantons, alçaus, alçaus.
Só el vostre Sant, Sant Nicolau.

Sant Nicolau estén tres dits
I es deixonden els tres petits.

He dormit bé, digué el primer,
l'altre exclamà: i jo també!
El petitet, més que feliç:
Creguí ésser al Paradís!

Si n'eren tres petits infants que anaren al Paradís.

La cantata de Sant Nicolau d'Àngel Rodamilans es basa en una cançó tradicional que 

explica la llegenda de Sant Nicolau i dels tres infants que ressuscità al cap de set anys 

passats al celler de l'hostaler que els havia matat i esquarterat després de prometre'ls que 

podien dormir a casa seva. L'estructura general segueix la divisió estròfica de la cançó, 

presentant  diverses  vegades  el  tema original  al  llarg  de  tota  la  peça  i  fent  intervenir  

diversos solistes per interpretar els diferents personatges.

El llenguatge harmònic és tonal però d'una riquesa i un atreviment molt típic de 

l'època i del propi estil de Rodamilans. Els tons principals són Do menor i el seu homònim 

Do major, amb la particularitat que Do major és present sempre (i només) quan parla o  

actua Sant Nicolau. Quant a la textura, alterna entre homofonia i breus imitacions, i és 

interessant observar que quan està cantant un solista, la veu del cor que li correspon per  

tessitura és silenciosa, per no cobrir-lo, delatant la gran experiència de les veus que tenia  

Rodamilans.

El  piano  comença  sol  amb  una  introducció  de  quaranta-quatre  compassos, 

presentant el tema principal de la cantata, que és el de la cançó tradicional. L'audàcia 

harmònica és palpable des del primer acord, de novena de dominant sense la quinta i  

basat en el quart grau (si admetem que estem en Do menor), que no desemboca sobre el 

que seria la seva resolució “normal”  sinó sobre un acord de cinquè grau (Sol  major).  

L'alternança  de  compassos  binaris  i  ternaris  contribueix  a  donar  una  sensació  de 

flexibilitat i de varietat.
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L'entrada de les veus, al compàs 45, exposa la melodia popular. Aquesta segueix 

presenta fins al  final de la primera estrofa,  al  compàs 65, tot  i  que amb algun canvi i 

passant d'una veu a l'altra, i amb imitacions a les veus que no tenen la melodia principal,  

tot sempre emmarcat en un context harmònic molt clar, en el to principal de Do menor.

La segona estrofa, amb principi al compàs 66, comença també amb la melodia tradicional 

però canvia de caràcter al compàs 74 amb l'escena de la mort dels nens, subratllada per 

l'acompanyament de piano amb un procediment gairebé orquestral (tremolo en el greu). 

Hem de ressaltar el petit recitatiu acompanyat del compàs 92, sense compàs però amb 

ritme i acompanyament... Tècnica, en aquest cas, propi de la música lírica.

A partir del compàs 94, el compositor pren més llibertat amb la cançó original, tant a 

nivell melòdic que estructural, malgrat que sempre sigui possible reconèixer-la en alguns 

moments. Al compàs 100 apareix el primer canvi d'armadura a Do major, amb l'arribada 

del sant. Aquest és un dels exemples que podem trobar en aquesta peça en els que la  

música il·lustra l'acció narrativa de manera molt directa.

Les  intervencions  solistes  es  multipliquen  a  partir  d'aquest  lloc,  tant  per 

personatges concrets (Sant Nicolau, l'hostaler i l'hostalera, els nens) com per la narració 

general. És interessant apuntar, tal com hem dit al principi, que Rodamilans cuida molt 

l'escriptura  dels  solos,  assegurant-se  que  la  tessitura  del  solista  queda  lliure,  sense 

“interferències”, a vegades fins i tot evitant doblar-lo amb el piano.

Tornem a trobar un recitatiu acompanyat al compàs 141, molt similar al primer, i poc 

després,  al  compàs  151,  l'armadura  torna  a  ser  la  de  Do  menor,  tot  i  que  bastant 

breument.  Ja  al  compàs  174,  torna  el  Do  major,  amb  el  caràcter  de  vals  que  anirà 

alternant, com en la introducció, amb un compàs binari. L'harmonia ens presenta algun 

tros prou complex, com per exemple en els compassos de 216 a 221.

Finalment, a partir del compàs 221, el compositor evoca el paradís amb el que sembla ser  

una citació o almenys una referència al In Paradisum del Rèquiem de Gabriel Fauré. Els 

arpegis ascendents de l'acompanyament semblen massa evocadors per poder creure que 

l'autor no ho tingués present en el moment d'escriure el final de la seva Llegenda de Sant 

Nicolau.
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Madrigal aux Muses
Albert Roussel

El text d'aquesta peça és de Gentil-Bernard (1708-1775), militar francès que també 

va escriure poesia.  Sembla,  però,  que els  seus contemporanis no la  valoraven gaire,  

començant per Voltaire, que va ser qui li  va atribuir el seu sobrenom. El poema és el  

següent:

Souffrez les amours sur vos traces,
Muses, souvenez-vous toujours

Que l'esprit est, sans les amours,
Ce qu'est la beauté sans les grâces.

C'est à l'amour qu'il faut céder,
Quel autre charme nous arrête?
L'esprit peut faire une conquête,
Mais c'est au cœur à la garder.

Suporteu els amors que us segueixen,
Muses, recordeu sempre

Que l'esperit és, sense els amors,
El que és la bellesa sense la gràcia.

És a l'amor que hem de cedir,
Quin altre encant ens atura?

L'esperit pot fer una conquesta,
Però és al cor de conservar-la.

La forma del poema és molt senzilla, amb dues estrofes de quatre versos i rimes 

creuades.  L'estructura  musical  adapta  de  manera  curiosa  aquesta  divisió  del  text, 

dedicant la meitat de la peça (fins al compàs??) a la primera estrofa i els dos primers  

versos de la segona, mentre que la segona meitat consta només dels dos últims versos. 

 El  llenguatge general  emprat pel  compositor en aquesta peça és una forma de 

tonalitat  ampliada. A més, fa ús de tècniques de contrapunt com són les entrades en 

imitació o l'antifonia (en aquest cas, oposant una veu a les altres dues). A nivell harmònic, 

gairebé  tots  els  acords  són  xifrables  tot  i  que  els  enllaços  entre  ells  no  siguin  gaire 

convencionals, almenys des d'un punt de vista d'harmonia clàssica. 

A una nota inicial, el  la de Sopranos II, Roussel afegeix una melodia de Contralts 

bastant disjunta i que es va ampliant: d'un primer interval de sisena major ascendent, es 

passa a un segon interval ascendent de setena menor per finalment arribar a l'octava 

justa, que assenyala el final del motiu i passa el relleu a la veu següent. Efectivament, 

aquest serà un motiu recurrent al llarg de tota la primera part de la peça, i el trobarem 

successivament a totes les veus, fins al principi de la segona part.
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El to del principi, en coherència amb l'armadura, és una mena de Re Major, amb 

incursions a tots els tons veïns i algun més. De Fa Major a Sol Major passant per un acord 

de Fa sostingut Major, el camí harmònic és complex però es conclou, un compàs abans 

del número 1 d'assaig, amb una mena de semi-cadència. És perceptible fins i tot l'acord 

de quarta i sexta cadencial, tot i que falti la quarta del primer acord i la tercera (i sensible)  

del segon. Aquest acord de quinta buida (la-mi-la), clarament arcaïtzant, que trobarem 

repetida en més d'un lloc, dóna pas a una harmonia més o menys sobreentesa de Re 

Major i una “reexposició” del motiu del principi a la veu de Soprano.

La repetició d'aquest motiu melòdic és paral·lela a la repetició del text de la primera 

estrofa del poema. La textura d'aquesta part, amb el motiu sense paraules de Sopranos 

per una banda i el diàleg de les dues veus inferiors per l'altra, és un procediment que el  

compositor fa servir bastant en el conjunt de la peça, sobretot en aquesta part central, del  

2 al 4 d'assaig. També és molt interessant apuntar que, gairebé cada vegada que surt el  

text “c'est à l'Amour qu'il faut céder”, trobem un ritardando, cosa que no deixa de tenir cert 

interès  per  l'ús  habitual  del  verb  “céder”  en  francès  com a  “alentir”  en  el  vocabulari  

musical.

Al  2 és  justament  quan sentim per  primer  cop el  segon motiu  recurrent  sense 

paraules d'aquesta peça, presentat a Mezzosopranos i Contralts. Tan rítmic com melòdic i 

molt més curt que el precedent, serà presentat a les tres veus successivament i explotat 

intensivament,  sobretot en la seva segona aparició,  al  6 d'assaig. La primera vegada, 

però,  és utilitzat  amb més moderació,  i  sobretot  al  principi  de la  frase,  com a impuls 

rítmico-melòdic, seguint el ritme grec del iònic menor (˘˘--). Els dos compassos abans del 

número 3, després de la indefinició tonal dels precedents, sonen clarament en La bemoll  

major, així com els següents. No és fins al  Plus lent posterior que tornem a trobar certa 

ambigüitat tonal, portant-nos subtilment cap a una mena de Mi major sense sensible, dos 

compassos  abans  de  4.  Com  a  conclusió  de  la  primera  part,  els  quatre  primers 

compassos del 4 d'assaig es conclouen amb una mena de semi-cadència a Do sostingut 

menor, que podríem considerar com a relatiu del to precedent.

La segona part  d'aquesta peça comença de la mateixa manera que la primera, 

transportant-ho  un  to  per  sobre.  La  imitació  és  exacta  fins  a  l'entrada  de  la  veu  de 

Sopranos  amb el  text  del  penúltim vers,  com ja  hem dit.  És  molt  interessant  el  que 
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segueix;  la  frase  “l'esprit  peut  faire  une  conquête”  es  veu  atribuir  una  melodia  (tres 

compassos abans de 5), que serà repetida idènticament un semitò per sobre només vuit 

compassos després, tot i que harmonitzada diferentment. En canvi, la frase “mais c'est au 

cœur  à  la  garder”  consta  d'una  harmonia  molt  similar  les  dues  vegades  que  ens  és 

presentada en aquesta part, però la melodia és lleugerament diferent.

Al número 6 d'assaig, trobem el que podríem considerar la reexposició del segon 

tema, o motiu. El motiu rítmic del que parlàvem als 2 i 3 és aquí molt més desenvolupat i 

utilitzat, passant a totes les veus en una mena de moviment continu. Efectivament, des 

d'aquí fins a l'últim compàs de la pàgina 7 (exclòs), només trobem un compàs en el que 

aquest ritme no és present a cada temps, i únicament amb motiu d'una cadència, és a dir 

d'un repòs. Aquesta animació, i la sensació d'indefinició que provoca el fet de no tenir text  

(vocalitzacions sobre A), es veuen subratllats per la sobtada aparició de la frase “C'est à 

l'amour qu'il faut céder” a Sopranos, única frase treta de la primera estrofa del poema en 

aquesta segona part de la peça, i única presentació d'aquesta frase sense ritardando.

També podem constatar, després del decrescendo dels tres primers compassos, un 

progressiu crescendo que, tot i la indicació forte que ja apareix al sisè compàs del 6, es 

reforça en diverses etapes. La frase de Sopranos en seria una, sent la següent la frase en  

homofonia  de  les  dues  veus  inferiors,  a  l'últim  sistema  de  la  pàgina  7.  Finalment, 

desemboca  en  el  fortissimo homofònic  de  les  tres  veus  a  dalt  de  la  pàgina  8, 

immediatament respost en un sorprenent contrast pel piano sobtat del segon sistema de 

la  pàgina  8,  que  per  altra  banda repeteix  la  fórmula  cadencial  ja  emprada dos cops 

anteriorment amb el mateix text (entre el 5 i el 6 d'assaig).

Finalment,  i  a  manera  de  conclusió,  Roussel  torna  a  fer  servir  una  vegada  la  

melodia associada a la frase “L'esprit peut faire une conquête” just abans i després del 5 
d'assaig, situant-se en un to de Sol major enriquit i gairebé modalitzat mitjançant l'afegitó  

d'un  do  sostingut,  per  acabar  en  una  dinàmica  pianissimo amb  una  baixada 

aproximadament cromàtica a les dues veus inferiors sota les notes pedals de Sopranos.  

Eixamplant el concepte de “glissement harmonique” del que ja hem parlat en l'anàlisi de la  

missa de Caplet, podríem parlar aquí de “cadence glissée”, arribant en un acord triada de 

Re Major  amb un moviment  de lenta lliscada cromàtica descendent,  i  una disminució 

progressiva del tempo i la dinàmica fins a arribar al pianississimo, Très lent del final.
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Salve montserratina III
Cristòfor Taltabull

El títol d'aquesta obra, composta el 1941 per encàrrec de l'Escolania de Montserrat, 

és posat per l'editor almenys pel que fa a la numeració, com consta en la introducció de 

l'edició, redactada per Bernat Cabré i Arnau Farré27. En aquesta com en totes les altres 

Salves compostes per ell, Taltabull es basa en l'himne Salve Regina en honor a la Verge i 

en to solemne que figura a la pàgina 276 del Liber usualis. El procediment és sempre el 

mateix:  alternança  de  frases  a  solo,  cantant  la  melodia  gregoriana,  i  de  fragments 

realitzats  a  tres  veus  amb  acompanyament  d'orgue.  En  això,  el  compositor  segueix 

escrupolosament la tradició montserratina. La partició és sempre la mateixa, començant i 

acabant amb la veu solista, i respecta la que es pot observar a la partitura gregoriana.

Salve Regina, mater misericordiæ.
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes,

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructus ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salut, Reina, mare de misericòrdia.
Vida, dolçor, i esperança nostra, salut.
Cridem cap a tu, exiliats, fills d'Eva.

Sospirem cap a tu, gemegant i plorant,
en aquesta vall de llàgrimes.
Per tant, nostra Advocada,

gira cap a nosaltres els teus ulls misericordiosos.
I Jesus, el fruit beneit del teu ventre,
ensenya'ns-el després d'aquest exili.

O clement, o pietosa, o dolça Verge Maria. 

La melodia gregoriana és en mode dòric i  Taltabull  la modifica lleugerament en algun 

moment  respecte  al  text  del  Liber  usualis, seguint  la  tradició  montserratina,  però  es 

reconeix perfectament. El primer tros a tres veus i orgue, sobre el text “Vita dulcedo et  

spes nostra, salve”, és en re menor, o almenys així ho marca l'armadura. El motiu inicial  

de les veus, tractat en imitació, evoca el principi de la frase gregoriana, amb una quinta 

descendent seguida per una quarta o quinta ascendent i una baixada per notes conjuntes. 

Encara més interessant, però, és observar la línia de la mà esquerra de l'acompanyament, 

que segueix gairebé estrictament la melodia del  text a partir  de “dulcedo”,  exceptuant 

alguna repetició, i el fet que comença un primer cop sense anar fins al final, en els quatre  

primers compassos, i ho torna a fer sencer en els set següents.

27 Cristòfor Taltabull, Obra coral religiosa, ed. Amalgama
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A més, aquest moviment de corxeres contínues es continua fins al final d'aquesta 

part,  passant de l'orgue a les veus i  de nou a l'orgue. D'aquesta manera, és sempre  

present el record de la melodia gregoriana, emmarcada en un ritme harmònic per compàs 

i  una  variabilitat  rítmica  que,  mitjançant  els  permanents  canvis  de  compàs,  manté  la 

indefinició mètrica pròpia del cant pla. A nivell de dinàmiques, tota aquesta part és piano, 

menys el  final  que, en una mena de  peroratio,  repeteix el  motiu a l'orgue (vuit  últims 

compassos), i finalment acaba amb una mena de semi-cadència molt típica de la polifonia 

antiga.

La segona part de cor, sobre el text “Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac 

lacrimarum valle”, és la única que no té alteracions a l'armadura, situant-nos en la menor 

o re dòric. Aquí també trobem un motiu presentat en imitació, aquesta vegada amb quatre 

entrades, la primera a l'orgue seguida d'una a cada veu del cor. El contrapunt imitatiu 

arriba fins a una semi-cadència sobre l'acord de Mi major, i li succeeix, sobre la segona 

part  del  text,  una  part  homofònica  i  marcadament  harmònica,  en  la  que  les  veus 

evolucionen en terceres i sextes paral·leles. Aquesta part conclou un cop més amb una 

semi-cadència sobre un acord de La major, reforçant així la hipòtesi del mode de re dòric  

plantejada al principi d'aquest paràgraf. Pel que fa al ritme harmònic, és més ràpid que el  

que havíem observat abans, amb una majoria d'harmonies a la blanca i alguna fins i tot a  

la negra.

És el mateix ritme harmònic i la mateixa semi-cadència que es poden observar a la 

part de cor que segueix, després de l'habitual intervenció de la veu solista. L'armadura 

torna a comportar un bemoll, situant-nos, aquest cop sense ambigüitat, en Re menor, i la  

indicació de caràcter, “Un poc mogut”, es veu traduïda musicalment pel moviment continu 

de corxeres, aquest cop present durant tota la part. El contrapunt imitatiu, basat en petits  

motius, és omnipresent, si bé podem observar també una entrada de caire més antifònic,  

amb un bloc de les dues veus superiors i la tercera aïllada (sobre el tex post hoc exsilium). 

Un  cop  més,  aquesta  part  acaba  amb  una  semi-cadència  a  l'acord  de  La  major, 

respectant, com ja hem dit, una tradició típica del Renaixement.

L'última part de cor és possiblement la més atrevida harmònicament, almenys al 

principi amb la part d'orgue constituïda per acords que inclouen gairebé tota l'escala per 

tons (fa,  sol,  la,  si  i  do  sostingut,  pel  que fa  al  primer)  i  van baixant  cromàticament. 

Després, però, l'harmonia s'estabilitza i trobem el principal centre d'interès en l'element 
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melòdic  tractat  en  imitació  per  les  tres  veus  successivament  i  basat  en  la  melodia 

gregoriana del text “O clemens”, que l'autor ha modificat en la seva anterior presentació 

per la veu solista, fent servir la versió cantada habitualment a Montserrat. Aquesta part 

acaba, com ja és habitual, amb una cadència a l'acord de La major i deixa pas a l'última 

intervenció solista, també lleugerament modificada respecte a l'original gregorià.
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Connexions

Com hem pogut veure, dos dels compositors catalans dels que hem parlat  van 

viure a París al principi del segle XX (Casals i Taltabull) i un altre va estar en contacte amb 

l'univers musical europeu, tot i que sobretot amb l'esfera germànica (Lamote de Grignon).  

Rodamilans va estar una mica més aïllat, però Montserrat sempre ha estat un cas una 

mica particular, amb un llenguatge i una tradició pròpia, tot i que receptiva a les influències 

de l'exterior.

Quant als compositors francesos, tots tres es van instal·lar a París que, com ja hem 

dit, era considerat en aquell moment la capital cultural d'Europa i potser del món. Allà van  

participar  de  l'efervescència  musical  que  s'hi  produïa,  alguns  com a  personalitats  de 

primera fila (Roussel, Milhaud) i altres més amagats; en el cas de Caplet, una mica a 

l'ombra de Debussy.

Tenim constància d'alguns contactes entre alguns d'aquests personatges, Casals i 

Debussy, per exemple, dels quals Robert Baldock ens explica que no s'apreciaven gaire, o 

en tot cas que Casals no apreciava gaire Debussy:

[Casals] no va superar mai el que va considerar la traïció de Debussy durant un escàndol famós a 

París just abans de la Primera Guerra Mundial. A un concert de benefici per a l'Orquestra Colonne, 

Casals havia de tocar el Concert de Dvořák sota la direcció de Gabriel Pierné. Pierné, seguidor de la 

nova música francesa, va fer uns comentaris absolutament denigrants sobre la qualitat del Concert, 

just abans de l'actuació, i Casals es va negar a tocar amb ell. Debussy va ser testimoni de l'incident 

però no va voler donar suport a la protesta de Casals. L'execució del concert es va haver de suspendre 

i a Casals li van posar un plet per trencament de contracte que li va costar una multa bastant elevada. 

[...] I a Debussy no li va concedir mai l'indult28.

Taltabull,  com  a  lector  de  l'editorial  Durand  a  París,  també  devia  conèixer,  o 

almenys trobar-se amb els compositors que treballaven per aquesta editorial,  com ara 

Debussy, Stravinsky, Ravel... i Caplet i Roussel. També sabem que molts dels compositors 

que  hem  evocat  van  assistir  a  l'estrena  de  la  Consagració  de  la  Primavera d'Igor 

Stravinsky: almenys Milhaud, Roussel, Taltabull hi van ser i podem suposar que Casals 

també, tot i que ens sigui impossible afirmar-ho ja que “per als biògrafs de Casals, l'any 
28 Baldock, Robert, Pau Casals, p. 143
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1913 no existeix”29. Quant a Caplet, no tenim cap dada que ens permeti afirmar que hi era, 

però seria estrany que no hagués assistit a aquesta trobada del “Tout-Paris” musical, on 

sabem que Debussy i Ravel, entre molts altres, eren presents.

Finalment, tots ells es van interessar per la música del seu temps i especialment la  

de la zona germanòfona, tot i que en el cas de Casals, aquest interès estigués sempre  

supeditat a les seves pròpies concepcions estètiques. Milhaud, com ja hem dit, va dirigir 

l'estrena francesa del Pierrot Lunaire de Schönberg, Taltabull va anar a Munic a estudiar 

amb Max Reger, Lamote de Grignon va contribuir a fer conèixer la música de Richard 

Strauss, el  qual va arribar fins i  tot  a dirigir  en un concert  a la plaça de Sant Jaume 

l'arranjament per a banda de la seva obra Mort i Transfiguració...

Els músics catalans eren nombrosos a París en aquella època i l'amistat que molts 

d'ells  van  establir  amb  compositors  i  músics  francesos  va  reforçar  els  contactes  i 

intercanvis  culturals  entre  totes  dues capitals  i  països:  Albéniz  convidant  al  seu amic 

Déodat de Séverac, Casals organitzant concerts de solistes internacionals amb l'orquestra 

Pau Casals, Mompou anant a estudiar a París i Taltabull anant-hi a viure... Els exemples 

són nombrosos.

És, per tant, inevitable que trobem influències i trets comuns també a nivell musical. 

Tot i que la influència de la música catalana (o més generalment espanyola) sigui escassa 

en els compositors francesos que hem estudiat  aquí,  els  compositors catalans sí  van 

sentir l'atracció i la influència de la música francesa en la seva obra, com també de la  

música alemanya, els dos grans corrents de principis del segle XX.

Així, les harmonies “debussistes” són perceptibles, evidentment, en la música de 

Caplet, però també en alguna audàcia harmònica de Rodamilans, amb la seva concepció 

tan lliure dels enllaços harmònics, ja des del primer compàs de la seva Llegenda de Sant  

Nicolau. L'interès per la polifonia del Renaixement, també, molt propi de l'època, i que 

comparteixen Debussy, Caplet, Roussel, Casals, Taltabull i Rodamilans, és palpable en 

les composicions de tots ells, sigui a nivell de textures (alternança d' homofonia, antifonia i  

imitacions), d'estructura (semi-càdencies al final de les seccions en Taltabull, Roussel) o 

fins i tot d'harmonies (quintes buides de Caplet, Taltabull, Roussel, Rodamilans).

29 Op. cit., p. 116
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És  interessant  apuntar  que  el  més  “clàssic”  de  tots,  tant  a  nivell  formal  com 

harmònic, és potser Pau Casals, almenys en l'obra aquí estudiada. No és, però, el més 

vell  ni  el  que menys  hagi  viatjat  (ans al  contrari!).  Podríem intentar  explicar  això  per 

l'educació “conformista”, tot i que crítica, rebuda a la cort de Madrid, a contraposar, per 

exemple,  amb  l'autodidacte  Roussel  o  els  estudis  a  l'Escolania  de  Montserrat  de 

Rodamilans. Però segurament l'explicació es troba més aviat en la seva ideologia primera, 

la que li feia dir que la música que no és expressiva no té raó de ser. No rebutjava les 

músiques noves, mentre considerés que tenien una càrrega expressiva.

L'ús de les enharmonies és un altre dels punts comuns entre gairebé totes les 

obres  estudiades  en  el  marc  d'aquest  treball.  Típica  de  l'evolució  entre  una  tonalitat 

alliberada de les estrictes relacions i  enllaços harmònics i  l'atonalitat  o,  dit  d'una altra  

manera, del que solem anomenar “tonalitat ampliada”, la majoria dels compositors aquí 

estudiats en fan ús en les seves obres, donant pas al que ens hem permès anomenar, per  

exemple, “glissement harmonique” o “cadence glissée”. Els canvis d'acords sobtats, sovint  

entre acords llunyans des d'un punt de vista estrictament tonal, permeten jugar amb colors 

sonors i  sorprendre l'oient  tot  mantenint  la  cohesió gràcies a la  permanència d'una o 

diverses notes entre els acords.

També  és  interessant  reflexionar  sobre  la  finalitat  dels  compositors  en  la 

composició  d'aquestes obres i  el  seu destinatari.  En el  cas de la  música religiosa,  la 

finalitat és clara i pel que fa als catalans, també ho és el saber per a qui es van escriure 

les peces. La Salve de Taltabull és un encàrrec de l'abadia de Montserrat per l'Escolania, 

Rodamilans escriu evidentment pels seus alumnes i Casals també pensa en Montserrat 

quan  compon  el  seu  Nigra  sum.  Caplet,  en  canvi,  és  empès  per  la  seva  pròpia 

espiritualitat  per escriure la seva missa, destinada probablement a ser interpretada en 

concert més que a l'església, tot i la indubtable fe del seu compositor.

Quant  a  les  obres  profanes,  Milhaud  era  un  “compositor  compulsiu”,  com  ho 

demostren els més de quatre-cents número d'opus que ens ha deixat, i la seva versatilitat  

el va portar a explorar gairebé totes les formacions possibles, o almenys totes les que se li  

van ocórrer.  Entre elles,  evidentment,  el  cor  de veus iguals que també van fer  servir  

Roussel i Lamote de Grignon, aquest per compondre una mena de broma musical que 

devia saber que no es podria editar, al ser íntegrament en català, amb textos del mateix  

compositor.
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Conclusions

Veiem, doncs, que hi han diversos punts de convergència en el llenguatge musical 

de la majoria de les obres estudiades en el marc d'aquest treball. Les coincidències en el  

temps,  l'espai,  els  centres  d'interès,  les  referències,  el  marc  històrico-cultural  i  

especialment musical en el que se situen els seus compositors ens permeten relacionar-

los entre ells, tot i que cadascun d'ells conservi el seu propi llenguatge.

Comparat amb la producció que es pot trobar per a cor mixt,  el  repertori  per a 

aquesta formació, relativament poc habitual a principis del segle XX, és bastant escàs, 

cosa que ja no és certa avui dia. Alguns compositors, però, per raons diferents, sí van 

dedicar-se a compondre per a cor de veus blanques i van produir obres d'un gran interès,  

com pensem que són, entre altres, les que hem reunit en aquest treball.

Lamentem no haver pogut incloure altres obres dignes d'interès i de les mateixes 

característiques, com són les Petites Voix de Francis Poulenc, les Inscriptions champêtres 

i Le Miroir de Jésus d'André Caplet, el Missatge del recull L'Aire daurat de Ricard Lamote 

de Grignon, els Six Chœurs de Florent Schmitt, l'Ave Verum de Cristòfor Taltabull, potser 

alguna obra de Josep Muset Ferrer, i segurament altres obres que encara no hem tingut 

ocasió de descobrir.
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