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RESUM 

Els concerts domèstics han estat una realitat freqüent en la història musical i 

social de Barcelona, sobretot al segle XX. Durant el primer franquisme (1939-1959), la 

ciutat gaudia d’un important nombre de domicilis que en celebraven i el lied era un 

gènere interpretat amb freqüència.  

Mitjançant el cicle El “Lied” a través del temps, dut a terme a casa de Josep 

Bartomeu durant el curs 1949-1950, ens aproximarem a la realitat musical de la 

postguerra barcelonina, a l’activitat cultural desenvolupada dins les cases burgeses i 

d’esquenes al Règim i a una nova faceta professional d’alguns artistes implicats. Ens hi 

acompanyaran classicistes, romàntics, nacionalistes i dodecafònics presentats per 

Conxita Badia, Bartomeu Bardají, Mª Teresa Balcells i Enriqueta Garreta entre molts 

d’altres. Una aproximació diferent a la Barcelona postbèl·lica. 

 

RESUMEN 

Los conciertos caseros han sido una realidad frecuente en la historia musical y 

social de Barcelona, sobre todo en el siglo XX. Durante el primer franquismo (1939-

1959), la ciudad gozaba de un importante número de domicilios que los celebraban y el 

lied era un género interpretado con frecuencia.  

Mediante el ciclo El “Lied” a través del temps [El “Lied” a lo largo del tiempo] 

llevado a cabo en casa de Josep Bartomeu durante el curso 1949-50, nos aproximaremos 

a la realidad musical de la posguerra barcelonesa, a la actividad cultural desarrollada 

dentro de las casas burguesas y de espaldas al Régimen y a una nueva faceta profesional 

de algunos artistas implicados. Nos acompañarán clasicistas, románticos, nacionalistas 

y dodecafónicos presentados por Conxita Badia, Bartomeu Bardají, Mª Teresa Balcells y 

Enriqueta Garreta entre muchos otros. Una aproximación distinta a la Barcelona 

posbélica. 

 

ABSTRACT 

Domestic concerts on the 20th century have become an interesting part of the 

musical and social history of Barcelona. During the first two decades of Franco´s regime 

(1939-1959) the city enjoyed quite a few concerts celebrated in private houses. And 

Germanic lied was frequently performed there.  

Following the cycle El “Lied” a través del temps [“Lied” through the ages], 

performed at the house of Josep Bertomeu over the season 1949-1950, we will approach 

the musical reality of the post-war. We will watch the cultural activity developed 

independently inside the bourgeois houses and we will discover new angles of its 

artist’s careers. Therefore, we will go along with classicists, romantics, nationalistics 

and dodecafonists presented by Conxita Badia, Bartomeu Bardají, Mª Teresa Balcells 

and Enriqueta Garreta among many others. A different approximation to that period.   
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INTRODUCCIÓ 
 

Malgrat no haver conegut mai la meva besàvia Amèrica, sempre he sentit una 

especial atracció vers ella, vers el personatge extravagant que encarnava i, sobretot, 

vers les inquietuds culturals que constituïren el motor del seu dia a dia en una 

Barcelona agitada i força grisa com la del segon terç del segle XX. Qualsevol 

comentari o anècdota que cacés al vol d’entre les converses de la meva 

nombrosíssima família materna, no feia més que alimentar el meu particular mite 

de la besàvia cubana que organitzava concerts, conferències i recitals diversos al 

saló de casa seva. I mentre la llegenda latent s’anava engrossint entre memòries, 

correspondència i fotografies d’època, una particular troballa em va portar a mirar-

la amb uns altres ulls: com a punt de partida per al meu Treball Final del Màster en 

Lied Victòria dels Àngels. 

 Tenir a les mans el programa del concert de lieder de Schumann que va oferir 

Amèrica Cazes de Coma (1882-1957) al saló de casa seva (al carrer Provença, 288 

de Barcelona) un 24 de febrer de 1945, va provocar que la meva curiositat familiar 

volgués ampliar-se substancialment per procurar abastar el panorama dels concerts 

de lied o cançó que tingueren lloc als domicilis particulars de la ciutat durant el 

primer franquisme.  

L’execució domèstica de concerts de cambra ja era present a Barcelona, com 

a mínim, des que el Baró de Maldà obrí les portes del seu palauet urbà a la refinada 

societat de finals del segle XVIII, però la meva intenció era acotar la cerca posant el 

punt de mira sobre els concerts realitzats durant el primer franquisme (1939-1959) 

i dedicats, específicament, al Lied alemany. Fou llavors quan vaig adonar-me que 

començava a germinar la petita llavor que, sense saber-ho, un dia va sembrar en mi 

la meva besàvia. 

 Així doncs, a poc a poc es van començar a esbossar els objectius del treball. 

Per començar, volia conèixer quines famílies barcelonines havien acollit concerts 

domèstics durant aquest període i, aleshores, saber quina presència havia tingut el 

lied dins les seves “programacions”. D’altra banda, buscava calendaritzar i 

geolocalitzar tots aquests concerts per tal d’analitzar quina freqüència hi havia 
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hagut  per, després, analitzar quins barris de Barcelona acumulaven més sessions 

musicals íntimes i si això podia tenir alguna relació amb l’elusió de la censura del 

règim la qual, recordem, tenia molt limitat el dret de reunió als ciutadans. Finalment, 

com a cantant de lied, també m’interessava identificar quins havien sigut els 

intèrprets catalans més reconeguts del gènere i quina va ser la seva relació amb les 

famílies organitzadores. 

 Per tal d’assolir aquests objectius, vaig plantejar tres línies metodològiques a 

seguir: iniciar una recerca bibliogràfica per a conèixer en profunditat la realitat 

musical de la ciutat en el context de la Guerra Civil i del posterior franquisme i 

determinar l’existència de publicacions o estudis relacionats amb la realització de 

concerts domèstics a la ciutat; consultar fons personals i arxius particulars d’artistes 

o famílies organitzadores per trobar documentació relacionada amb la realització 

de concerts domèstics (programes, correspondència al·lusiva...); i, finalment, buscar 

testimonis que haguessin viscut de prop la realitat de les vetllades musicals de 

l’època. 

 Sempre dins les limitacions d’espai i temps marcades per la naturalesa del 

treball, aquestes línies de recerca m’han conduït a consultar l’Arxiu de la pianista 

Alícia de Larrocha, dels Gomis Bertrand, d’Isabel Rocha Barral i de la meva pròpia 

família (Coma-Cros Cazes) alhora que he consultat, també, el Fons Conxita Badia i el 

Fons Josep Bartomeu a la Biblioteca de Catalunya. Pel que fa als testimonis, he 

realitzat 11 entrevistes (totes elles enregistrades i referenciades a la pàgina 58 del 

treball) procurant acostar-me tant als músics intèrprets dels concerts (o, en la seva 

absència, als seus descendents) com a les famílies organitzadores (ídem). Finalment, 

també he cregut oportú d’entrevistar professionals relacionats amb l’estudi de 

l’època musical o del gènere per tal de procurar un punt de vista més complet. 

 No obstant això, una troballa excepcional em va obligar a aturar el procés de 

documentació en pro d’un acostament més profund a un únic domicili (el del senyor 

Josep Bartomeu i Granell) i, més concretament, a un cicle de 34 concerts duts a terme 

durant el curs 1949-1950 i dedicats, exclusivament, al lied alemany. És per això que 

finalment l’abast del treball s’ha vist modificat respecte la idea inicial, donant 

prioritat a l’anàlisi d’aquest cicle domèstic dut a terme per l’important melòman 

deixant obertes, per a futures investigacions, les altres vies explorades inicialment.   



El lied més casolà 
Martina Ribalta Coma-Cros 

 
 

7 
 

BARCELONA DESPRÉS DEL CONFLICTE 
  

L’alçament militar del juliol de 1936 no només precipità la història de l’Estat 

espanyol cap a un abisme fosc i incert d’on no en sortiria fins dècades més tard sinó 

que frustrà, també, moltes de les esperances i il·lusions que bona part de la 

ciutadania catalana havia posat en la Segona República.  

No forma part dels objectius d’aquest treball analitzar l’impacte que la Guerra 

Civil espanyola tingué sobre la realitat catalana del moment1 però sí que ens serà 

d’utilitat fer una petita aproximació a les conseqüències culturals i, sobretot, 

musicals, que tindria per a Barcelona2 la persecució de tota iniciativa republicana i 

la imposició d’un règim centralista nul·lament sensible a la rica diversitat del nostre 

territori.  

 En aquest sentit, l’actitud d’amplis sectors de la burgesia catalana va ser 

paradigmàtica. Buscaren una major aproximació a l’ordre i la seguretat abans que al 

catalanisme el qual es convertí, de sobte, en sinònim d’aventura política. (Gabancho 

2005: 86). No obstant això, també hi hagueren famílies burgeses declaradament 

republicanes que es van veure obligades a marxar a l’exili davant el perill que 

suposava restar a la ciutat. Amb tot, el model de país estava en joc tant a nivell 

cultural com social tal com subratlla Carles Riba (1893-1959) a l’editorial del primer 

número postbèl·lic de la Revista de Catalunya, publicada des de l’exili. Durant la 

guerra civil dos fronts heterogenis van oposar-se violentament: Catalunya, com  a 

personalitat col·lectiva, va trobar-se inequívocament en un d’ells, contra els qui 

l’agredien com a tal; els catalans, però, van partir-se entre tots dos, fet que, en 

paraules del mateix Riba, significà que «també dins Catalunya va haver-hi guerra 

civil» (1939: 7). 

 

                                                                    
1 Situació complexa on les hi hagi degut, sobretot, a l’inestable posicionament de les classes més 
acomodades considerades, alhora, vencedores (per haver donat suport, en ocasions, al règim 
franquista) i vençudes (per ser catalanes). 
2 Entesa com a marc d’estudi del treball i no des d’un punt de vista centralista dins la realitat catalana 
del moment. 
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Context musical de la ciutat 

 El pes que tingué l’esclat de la Guerra Civil per a la vida musical de la ciutat i 

el seu futur fou de tan marcada intensitat que ens obliga a recular històricament 

unes dècades per poder abordar el període amb millor perspectiva. Si bé és cert que 

el conflicte va amputar molts dels brots musicals que germinaven a Barcelona a 

mitjans dels anys trenta veurem, d’altra banda, com l’escassedat de recursos i 

facilitats sumada a la presència d’algunes voluntats fermes i estratègiques 

possibilitaren que l’activitat no fos mai interrompuda, ans el contrari. 

 

El primer terç del segle XX 

 L’industrial tombant del segle XX, en clau barcelonina, estigué marcat per un 

diàleg permanent entre modernisme i noucentisme que es materialitzà en diversos 

àmbits de la vida cultural: reunions literàries als Quatre Gats o l’Ateneu Barcelonès, 

proliferació de l’activitat poètica i política, exposicions pictòriques dels seguidors de 

la bohèmia parisenca (autèntic mirall de Barcelona en aquell moment) o disseny 

arquitectònic de nombrosos edificis que, a poc a poc, anirien omplint el modern barri 

de l’Eixample de Cerdà, entre d’altres. 

 Un d’aquests nous edificis, situat, no obstant, al barri de Sant Pere i 

encarregat pels membres de l’Orfeó Català a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner 

(1850-1923), fou precisament el gran protagonista del panorama musical del 

moment, centralitzant la major part de l’activitat concertística de la ciutat entre 

acolorits vitralls, grups escultòrics i detalls ceràmics. Parlem, per descomptat, del 

Palau de la Música Catalana, inaugurat l’any 1908 al bell mig del barri de Sant Pere. 

Més enllà dels concerts corals que oferia la citada institució resident, sovint s’hi 

podien sentir concerts simfònics a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 

(OSB, nascuda l’any 1910 i dirigida per Joan Lamote de Grignon [1872-1949]) o 

sessions cambrístiques organitzades per l’Associació Música «da Camera», 

promoguda per Manuel Clausells (1889-1936)3 des de 1913. Gràcies a les citades 

                                                                    
3 La figura de Manuel Clausells, cabdal per l’activitat musical barcelonina del primer terç del segle XX, 
quedà molt silenciada després del seu assassinat el 1936, el qual suposà la dissolució de l’Associació 
Música «da Camera» (Aviñoa 2003). 
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sessions, durant aquells anys, passaren per Barcelona els solistes i compositors més 

importants del moment4 doncs, en aquest sentit, no hi havia cap altra entitat 

ciutadana que pogués rivalitzar amb ella (Martorell 1995: 112)5.  

 D’altra banda, vinculada als cercles de l’Orfeó, sorgí l’any 1915 una nova 

agrupació de cambra que celebrà els seus concerts a la sala d’audicions íntimes del 

Palau: l’Associació d’Amics de la Música6, dirigida per Francesc Pujol (1878-1945), 

íntim col·laborador del fundador de l’Orfeó Català Lluís Millet (1867-1941). Aquesta 

tingué una forta presència a la Revista Musical Catalana7 i ajudà a difondre, també, 

un repertori no habitual en les audicions orquestrals col·laborant, alhora, en algunes 

de les audicions simfòniques de l’Orfeó Català. 

 Però el panorama simfònic de la ciutat canvià definitivament amb la creació 

de l’Orquestra Pau Casals (OPC) l’any 1920. Martorell (1995: 15) ens dóna les claus 

per entendre el gir que volia introduir Casals (1876-1973) en la realitat professional 

barcelonina: distingir-se de les anteriors formacions per contenir, entre els seus 

propòsits fundacionals, l’anhel de regularitat i estabilitat que l’allunyés del l’habitual 

i circumstancial aplegament d’uns quants músics (sense cap seguretat de continuïtat 

i sense arribar mai a adquirir autèntic esperit corporatiu), i el d’un règim de treball 

basat en la constància i no en el precipitat muntatge d’un programa determinat, tot 

plegat fonamentat en una tranquil·litat econòmica que no fes dependre la vida de 

l’orquestra de l’eventualitat de la major o menor assistència de públic a les seves 

actuacions. El reconegut director i violoncel·lista coneixia molt bé la realitat 

internacional de les orquestres simfòniques i buscà reproduir, a Barcelona, un dels 

seus somnis musicals tal com clama el següent text, extret del programa de mà del 

concert inaugural: «Cregué possible, amb voluntat i constància, arribar a aconseguir 

                                                                    
4 Parlem de personalitats com Sergei Prokofiev, Maurice Ravel, Arnold Schönberg, Anton Webern, 
Igor Stravinsky o Béla Bartók entre d’altres. 
5 Caldria també «subratllar la gran qualitat de la presentació gràfica dels programes de mà de la 
Música «da Camera» (potser mai superada en la vida musical barcelonina), molt representativa, a 
més, dels canvis en els gustos estètics de les primeres dècades del nostre segle i, d’una manera més 
concreta, dels del tipus d’homes que dirigien i orientaven l’Associació.» (Martorell 1995: 117). 
6 Nascuda a redós del Quartet Renaixement format el 1911 per Eduard Toldrà (violí primer), Josep 
Recasens (violí segon), Lluís Sánchez (viola) i Antoni Planàs (violoncel). 
7 Publicació nascuda a Barcelona l’any 1904 i que difondria l’activitat musical de la ciutat des del 
prisma de l’Orfeó Català, entitat que la promovia. «Una de les fonts més importants pel coneixement 
de la vida musical barcelonina i catalana de les primeres dècades del nostre segle» (Martorell 
1995:13). 
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quelcom semblant entre nosaltres, no dubtant que havia de trobar en sa pàtria els 

elements artístics i econòmics indispensables per a realitzar-ho»8. 

 No obstant, el naixement de l’OPC i el seu marcat protagonisme durant la 

dècada dels anys vint i la primera meitat dels trenta, tingué importants 

conseqüències per a les altres formacions de la ciutat, especialment per a l’OSB, la 

qual quedà relegada a un marcat segon pla per acabar desapareixent el 1924.  

L'Associació de Cultura Musical (sorgida el 1931 i dita familiarment La 

Cultural) fou també una organització molt activa a Barcelona. Dedicada a 

l'organització de concerts en la línia de la ja citada Associació Música «da Camera» o 

l'Associació Íntima de Concerts (Enric Ainaud, 1920), va ser iniciada, entre d’altres, 

pel compositor balear Joan Mª Thomàs i Sabater (1896-1966). A la mort de Clausells 

i gràcies a l'Orfeó Català, La Cultural desenvolupà un paper cabdal en la tasca de 

mantenir viva l’activitat musical durant el franquisme, portant a Barcelona primeres 

figures de la interpretació internacional. 

Finalment, caldria també esmentar el naixement de dues agrupacions que 

desenvoluparen una important tasca social i cultural a la ciutat de Barcelona: 

l’Associació Obrera de Concerts (fundada per Pau Casals el 1926 i vinculada a l’OPC) 

s’encarregà de difondre la música clàssica entre les classes populars, dedicant fins a 

123 sessions als treballadors sindicats de l’associació. D’altra banda, Ars Musicae 

(1935), impulsada per Josep Mª Lamaña (1899-1990) i formada majoritàriament 

per músics amateurs d’elevat nivell, es consagraria com a puntal en la tasca de 

recuperació del repertori de música Antiga oferint sessions de gran qualitat musical, 

sobretot després de la Guerra Civil. Frank Marshall (1883-1959), Gracià Tarragó 

(1892-1973) i d’altres músics professionals hi col·laboraren amb regularitat. 

 

 

                                                                    
8 Text signat per la Comissió organitzadora de l’Orquestra (J. Soldevila, C. Vidal-Quadres, J. de 
Moragas, F. Capdevila, J. de Montoliu, J. A. Miralles i J. Pena) els quals donaven pas, a partir d’aquell 
concert (13 d’octubre de 1920), a la Junta del Patronat de l’OPC, qui dirigiria l’organització a partir 
de llavors. 
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Vida musical durant l’etapa bèl·lica 

Pocs mesos abans de l’estiu de 1936, el cicle de cançons La rosa als llavis9 d’Eduard 

Toldrà (1895-1962) guanyà el premi Albéniz de la Generalitat de Catalunya. L’esclat 

bèl·lic, però, condemnà l’obra, composta sobre poemes de Joan Salvat Papasseit 

(1894-1924), a un oblit temporal que no es trencà fins al retorn de Conxita Badia 

(1897-1975) una dècada més tard. Com ella, molts altres músics es veurien obligats 

a marxar a l’exili a causa de la guerra. Fou el cas del violoncel·lista i director Pau 

Casals, o dels compositors Robert Gerhard (1896-1970) i Jaume Pahissa (1880-

1969) entre d’altres. 

En efecte, la victòria de les forces de la dreta franquista desencaixà, 

temporalment, la rica vitalitat que la música havia mostrat en els anys anteriors al 

conflicte, en bona part a causa dels moviments culturals promoguts per les forces 

esquerranes vençudes en la guerra però també per aquells burgesos catalanistes 

que serien igualment reprimits pel règim (Aviñoa 2002: 13). La fallida gairebé 

simultània de tres grans institucions com l’Orfeó Català, l’Orquestra Pau Casals i 

l’Associació de Música «da Camera», decisives i emblemàtiques en el paisatge 

musical de la Barcelona de la Segona República, marcà un abans i un després. I la 

seva brusca interrupció determinà, en part, el final de l’activitat com a col·lectiu de 

la majoria dels compositors catalans, agrupats en un conjunt heterogeni batejat per 

Joan Gibert Camins (1890-1966) amb el nom de Compositors Independents de 

Catalunya i presentat públicament el 1931 en un concert de l’Associació de Música 

«da Camera». A més de Gibert Camins, el col·lectiu estava format per Manuel 

Blancafort (1897-1987), Robert Gerhard, Ricard Lamote de Grignon (1899-1962), 

Frederic Mompou (1893-1987), Eduard Toldrà i Baltasar Samper (1888-1966) 

(Calmell 2007: 325).  

Tanmateix, no podem obviar la impressionant quantitat de manifestacions 

públiques que se celebraren, d’ordre i qualitat molt diversa i heterogènia però totes 

                                                                    
9 Dedicada pel compositor a la soprano Conxita Badia, la qual s’exilià en començar el conflicte. 
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elles reveladores de profundes inquietuds i d’una intensa i molt ben orientada 

política de cultura popular (Martorell 1995: 129). 

 En primer lloc, la creació de l’Orquestra Simfònica Catalana l’any 1937, 

denotà un esforç per continuar amb la normalitat de la vida simfònica ciutadana, 

oferint alguns concerts tant a Barcelona com arreu del país i entrant, també, a la vida 

domèstica a través de retransmissions radiofòniques. No obstant això, el major gruix 

d’activitat durant l’etapa del conflicte va córrer a càrrec de l’Orquesta Nacional de 

Conciertos (1937), dirigida per Bartolomé Pérez Casas (1873-1956) i refundada 

com a Orquesta Nacional de España pel règim. Oferí les manifestacions simfòniques 

més concorregudes, importants i de millor qualitat celebrades a Barcelona entre 

l’abril de 1938 i el gener de 1939 tant al Palau de la Música com al Liceu (Martorell 

1995: 134).  

Certament, l’activitat oficial de concerts programada durant la Guerra Civil 

fou un relat construït d’esquena a la realitat crua que s’estava vivint al front i als 

carrers freqüentment bombardejats. El fet de continuar programant música al Gran 

Teatre del Liceu10, al Palau de la Música Catalana i a d’altres sales de la ciutat era una 

manera inequívoca d’encoratjar la normalitat del viure ciutadà i de mantenir un 

espai de continuïtat cultural enmig d’un ambient exterior trasbalsat pel terror i la 

misèria (Calmell 2007: 326). 

Però la quotidianitat musical no fou un terreny exclusiu de grans sales i 

conjunts: al Casal de la Cultura11 s’hi celebraren concerts de cambra i, sobretot, 

«Audicions íntimes de Lieder»12, impulsades per l’escriptor, traductor, comentarista 

musical i antic secretari de Pau Casals al capdavant de l’OPC, Joaquim Pena (1873-

1944) i celebrades pràcticament totes les tardes de diumenge13. Aquestes sessions, 

que van ser retransmeses en directe per Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de 

Catalunya, van anar sempre acompanyades per una introducció comentada i foren 

                                                                    
10 Nacionalitzat i anomenat, llavors,  Teatre Nacional de Catalunya. 
11 Situat a la plaça de Catalunya, núm. 14 (on actualment hi ha l’edifici d’El Corte Inglés) i seu d’una 
plataforma col·lectiva destinada a potenciar, articular i centralitzar les iniciatives de les entitats 
populars en matèria de cultura, aquest edifici esdevindria (entre la tardor de 1937 i durant el decurs 
de 1938) el centre per excel·lència de la música de cambra a Barcelona. 
12 Per a una relació exhaustiva del repertori interpretat en les «Audicions íntimes de Lieder» del Casal 
de la Cultura consultar el peu de pàgina número 23 (Calmell 2007: 341). 
13 Des del mes de maig de 1938 i fins la vigília mateix de la caiguda de Barcelona (Calmell 2007: 339). 
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interpretades, sovint, en la versió catalana feta pel mateix Pena (Calmell 2007: 340; 

Pena 1908 i 1938). Calmell remarca, també, la importància d’aquelles audicions com 

a intent de perpetuar «el fil continu d’una tradició musical urbana i cosmopolita que 

havia descobert en el lied en llengua catalana dels anys vint el gènere musical 

normalitzat per excel·lència, gràcies a la seva connexió estreta amb l’evolució  de la 

poesia neonoucentista d’aquella mateixa època» (2007:340). Mercè Plantada, 

Carme Gombau, Concepció Callao, Emili Vendrell, Ricard Fuster, i els pianistes Pere 

Vallribera, Maria Canela i Enriqueta Garreta, coprotagonistes, juntament amb Pena, 

del gènesi d’aquell gènere a Catalunya, serien alguns dels intèrprets habituals de les 

vetllades. 

 

Brots de postguerra (El primer franquisme) 

Tal com hem comentat anteriorment, la suma dels rellevants exilis, la 

conseqüent desaparició d’algunes entitats promotores i agrupacions d’intèrprets, i 

la mort d’importants personalitats com Lluís Millet (1941) o Enric Morera (1942) 

propiciaren un cert punt d’inflexió en el panorama musical barceloní durant els anys 

posteriors a la caiguda de la ciutat. No obstant això, l’existència d’un alt nombre de 

músics en disposició de treballar juntament amb la d’un públic que no havia deixat 

mai d’existir, constituïren la clau de la represa de la normalitat musical postbèl·lica 

la qual, recordem, no quedà mai interrompuda. Només calia superar el pànic i 

reconstruir el teixit associatiu musical; això sí, en el marc d’un nou ordre que veia 

amb molt mals ulls qualsevol agrupació de persones encara que fos per fomentar 

l’activitat musical (Aviñoa 2002: 13).  

En aquest sentit, és rellevant adonar-se que en alguns programes de concerts 

realitzats al Palau de la Música durant la primera meitat de la dècada dels anys 

quaranta, sovint no s’hi especifica cap orquestra determinada sinó que es tractava 

d’agrupacions esporàdiques per a audicions concretes. Tanmateix, Martorell també 

destaca la presència d’altres conjunts com l’anomenada Orquesta de Educación y 

Descanso (Joan Pich i Santasusana), l’Orquesta Filarmónica de Barcelona (César 

Mendoza de Lasalle) o l’Orquesta Ibérica de Conciertos, «episòdic intent de 

supervivència, amb un nom gens conflictiu políticament, d’alguns dels antics 
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components de l’OPC al voltant de la figura d’Enric Casals i en espera d’un pròxim 

retorn del mestre exiliat» (Martorell 1995: 140). 

Però l’any 1944 la vida simfònica de la ciutat tornà a fer un tomb amb la 

fundació de l’Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà, en la 

qual els músics14 gaudiren, per primer cop, d’una estabilitat laboral a mode de règim 

de funcionariat municipal15. L’OMB donà a conèixer repertori impressionista 

francès i també recuperà obres i autors del repertori programat per l’OPC tres 

dècades abans (Cervelló 2011).  

Un any més tard l’Orfeó Català reprengué la seva activitat concertística, 

tornant a omplir el Palau de la Música de repertori simfònicocoral. A poc a poc 

s’anirien formant noves agrupacions arreu de la ciutat reconstruint així el teixit 

associatiu de què parlava Aviñoa (2002). Fins i tot, alguns d’aquells cors continuen, 

avui en dia, la seva tasca musical com és el cas de la Coral Sant Jordi (1947, Oriol 

Martorell) o del Cor Madrigal (1951, Manuel Cabero). 

El retorn de Conxita Badia el novembre de 1946 significà una gran notícia per 

a la recuperació dels concerts de lied o cançó a la ciutat comtal. La soprano trobà 

una Barcelona molt diferent de la que ella coneixia. Una ciutat despoblada de moltes 

de les seves amistats. Una capital, però, on l’esperaven amb afecte i admiració el 

millor del nostre públic de concerts, molts dels artistes que havien col·laborat amb 

ella, i tota una generació nova que s’havia format en la vida musical durant la seva 

absència (Alavedra 1975: 163).  

Amb tot, pogué estrenar La rosa als llavis16 i retrobar-se amb el públic que 

tant l’havia enyorat. A partir d’aquell moment, Conxita tornà a ser reclamada per 

molts compositors per a interpretar les seves obres liederístiques.  

                                                                    
14 Vint-i-dos dels quals provenien de l’antiga OPC (Aviñoa 2005: 45). 
15 Per aprofundir en la gestació i posterior trajectòria de l’Orquestra Municipal de Barcelona, és 
imprescindible consultar Quasi un segle de simfonisme a Barcelona (Martorell 1995). 
16 Primer en una sessió íntima organitzada per la família Bonet-Armengol a la casa d’estiueig de la 
família Millet (el 22 de juny de 1947) i després en l’estrena pública que es faria amb l’Orquestra 
Municipal de Barcelona al Palau de la Música Catalana (el 14 de setembre de 1947).  
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En el camp de l’avantguarda musical, la dècada dels anys quaranta donà dos 

importants fruits. D’una banda, la creació del Cercle Manuel de Falla (1947)17, 

erigida com a «primera agrupació en defensa de la nova música» i punt de trobada 

de músics d’estètica diversa18. Josep Maria Mestres Quadreny (1929) en seria, 

potser, el cas més rellevant, no només per la seva activitat compositiva sinó també 

per haver estat present, essent-ne protagonista, en diferents moments de la major 

part d’iniciatives musicals i artístiques d’aquests anys (Cureses 2005: 166-167). El 

Cercle tingué una importància decisiva per a d’altres activitats conjuntes posteriors 

i trobà un marc de continuïtat òptim en la creació del Club 49 (1949)19. Lligat al Hot 

Club per raons pràctiques20, va néixer d’una iniciativa plural en què s’integraren 

alguns dels antics membres d’ADLAN21 i professionals lliberals procedents de 

diversos àmbits, als quals se sumarien, progressivament, una altra sèrie d’artistes i 

intel·lectuals. Buscaven promocionar l’art nou a tots els nivells i, musicalment, van 

dur a terme una important empresa: programar diverses sessions dedicades a donar 

a conèixer l’Antologia de la música contemporània postimpressionista les quals 

incloïen audicions discogràfiques i en directe (Homs 2001). 

Però abans de tancar la contextualització musical de la Barcelona del primer 

franquisme, no podem deixar de parlar de la que fou, segurament, l’organització que 

dinamitzà més la realitat musical durant la dictadura; la creació de Joventuts 

Musicals de Barcelona (1952) significà una fita transcendent per a la recuperació i 

la promoció de la música, els compositors i els intèrprets del moment. A través de 

                                                                    
17 Fundat sota la protecció de l’Institut Francès i format, inicialment, per Albert Blancafort (1928-
2004), Joan Comellas (1913-200), Manuel Valls (1920-1984), Àngel Cerdà (1924-2010) i Juan 
Eduardo Cirlot (1916-1973), també membre del Dau al Set. Més tard s’hi afegirien Josep Casanovas 
(1924), Jaume Padrós (1926-2007), Antonio Ruiz-Pipó (1933-1997), Josep Maria Mestres Quadreny 
(1929), Jordi Giró, pianista (1923-2000) i Anna Ricci, soprano (1930-2001). 
18 Sorgits gairebé tots de l’escola de Cristòfor Taltabull (1888-1964). 
19 Mestres Quadreny, fins i tot, passà a formar-ne part. El «Club 49» estigué format, inicialment, per 
Sixt Illescas (arquitecte), Pere Casadevall (posseïdor d’una nombrosa discoteca que serví per a fer 
moltes audicions comentades), Joan Prats (mecenes, amic personal de molts artistes i autèntica 
ànima de l’agrupació), Sebastià Gasch, Joan Teixidor, J. J. Tharrats, V. M. D’Imbert, Rodríguez-Aguilera, 
Elisa Guàrdia, Joaquim Gomis i X. Vidal de Llobatera. Comptà també amb la freqüent presència de 
Joaquim Homs en les seves activitats musicals, fet que resultà providencial. 
20 En aquell moment hagués resultat molt dificultós trobar el suport oficial i els permisos necessaris 
per a la convocatòria de les seves activitats. 
21 Amics de l’Art Nou, agrupació creada el1932 per Carles Sindreu, Joan Prats, Joaquim Gomis i Josep 
Lluís Sert. 
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diverses iniciatives, com la creació de l’Associació Pro Música Nova el 196222 o 

l’anual Festival Internacional de Música de Barcelona (organitzat per primer cop 

l’any 1963), contribuïren a l’obertura sonora del públic tot donant pas a les noves 

generacions de compositors. A més, els primers anys, el Festival van suposar un 

autèntic revulsiu per a la vida musical de la ciutat: es van promoure els intèrprets 

locals però també es fomentà la presència de solistes internacionals de primera 

categoria, amb una programació basada en la novetat, el rigor interpretatiu i la 

procedència, sobretot, germànica. S’introduïren a la ciutat repertoris inaudits i 

també es propicià la revisió d’obres ja conegudes però viciades pels intèrprets de 

casa. En aquest àmbit, també és important destacar que la passió d’alguns dels 

membres de la Junta pel repertori liederístic alemany portà a Barcelona alguns dels 

millors intèrprets del gènere23.  

 A poc a poc, doncs, Barcelona augmentà i millorà la seva quotidianitat 

musical assolint, en alguns moments, fites impensables abans de la Guerra Civil. 

Amb tot, l’escassedat de recursos a disposar per part de les institucions públiques 

juntament amb el desig de gaudir de la música en un ambient més íntim, propiciaren 

que, novament, les iniciatives privades anessin multiplicant-se fins a fer-se un lloc 

en la programació estable de la ciutat. Algunes d’aquestes empreses individuals 

acabarien formant, doncs, un enteranyinat alternatiu que esbossarem en el següent 

apartat. 

 

  

                                                                    
22 Integrada per un grup de joves músics, compositors i intèrprets amb voluntat de fer concerts a 
l’Ateneu Barcelonès i de publicar partitures dels nous compositors. Aviñoa assenyala que «fins a la 
posada en marxa d’aquestes iniciatives, l’única possibilitat dels compositors catalans d’estrenar les 
seves produccions es reduïa als cenacles de cambra en què anaven mostrant les seves creacions i en 
els programes de l’Orquestra Municipal, decidits per Eduard Toldrà, que ignoraven la música de les 
joves generacions i s’ocupaven dels autors de més edat.» (Aviñoa 2002: 17)  
23 Entre ells el tenor Kurt Equiluz, la parella Anton i Hilde Dermota i els reconeguts Elisabeth 
Schwarzkopf i Dietrich Fischer-Diskau, els quals ja havien actuat al Palau de la Música de Barcelona, 
en concerts organitzats per La Cultural, el 18 de març de 1956 i el 29 d’abril de 1962 respectivament. 
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ELS DOMICILIS BENESTANTS, IMPORTANTS CENTRES 

DE REUNIÓ 
 

 Gaius Gilnius Maecenas (69 aC- 8 dC), adinerat patrici romà dedicat al camp 

polític, feu de la seva residència un concorregut lloc de reunió de molts artistes de 

la Roma del moment. A ell devem, possiblement, el primer gran protectorat de la 

història occidental24, a més del concepte de mecenatge, el qual adoptem a propòsit 

del seu cognom. Des de l’Etapa Clàssica fins als nostres dies, són incomptables els 

actes de mecenatge (generalment artístic) que s’han dut a terme i el concepte en sí 

podria donar peu a una tesi doctoral. No obstant això, l’ús del mot serà freqüent en 

aquest capítol per la qual cosa volíem introduir-ne el seu origen. 

 Malgrat no trobaríem cap període sense algun exemple de patronatge, fou a 

partir de l’Edat Moderna quan començaren a proliferar els exemples: els salons 

italians del segle XVI, els cercles literaris parisencs del segle XVII o les corts 

alemanyes del XVIII. Sovint, aquestes trobades eren organitzades per dames de l’alta 

aristocràcia a les quals agradava rodejar-se d’artistes i intel·lectualitat per a mostrar 

el seu mecenatge en societat. 

 L’auge de la burgesia que es derivà de les revolucions Francesa i Industrial, i 

l’alçament de París com a focus cultural on calia emmirallar-se provocaren que, 

progressivament, el món dels salons literaris o culturals s’anés estenent per Europa 

trobant-ne nombrosos exemples al llarg del segle XIX i inicis del XX. 

 

 Per tal d’acostar-nos a l’activitat domèstica barcelonina, introduirem, molt 

breument, l’activitat d’un dels grans models europeus del tombant dels segles XIX-

XX: la Princesa de Polignac, citada per Xavier Montsalvatge com un dels antecedents 

més destacats de l’activitat que desenvoluparia, a partir de 1948, Josep Bartomeu al 

Jardí dels Tarongers (Montsalvatge 1949: 20). 

 Winaretta Singer25 (1865-1943), natural d’una família americanofrancesa 

                                                                    
24 Havent protegit a lletrats com Horaci (65 aC- 8 aC) o Virgili (79 aC-19aC). 
25 Hereva de la prestigiosa empresa de màquines de cosir Singer Corporation. 
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que ja organitzava sessions culturals diverses als salons de la seva mansió, es 

relacionà, durant la seva joventut, amb diversos músics i pintors26 establerts a París. 

En obtenir l’anul·lació del seu primer matrimoni, comprà un hotel on començà a 

organitzar les seves primeres reunions culturals i després es casà, en segones 

núpcies, amb el príncep Edmond de Polignac (1834-1901)27, compositor i melòman 

d’avançada edat.  

Amant de les arts i les ciències, la princesa esdevingué patrona en diversos 

cercles musicals, a més de regentar-ne un de propi amb el seu marit, el qual contenia 

un orgue, dos pianos de gran cua28 i espai suficient per a encabir-hi una orquestra 

de cambra. El saló, batejat per alguns com a refugi de l’avantguarda musical, fou 

sovintejat pels millors músics i artistes del moment29, alguns dels quals hi 

estrenaren obres (com Debussy, D’Indy, Fauré o Ravel).  

En morir el seu marit, la princesa fundà un certamen musical en nom del 

difunt al qual s’hi premiaren obres de Stravinsky (1882-1971), Falla (1876-1946), 

Satie (1866-1925), Poulenc (1899-1963) o Tailleferre (1892-1983). A més, 

Winaretta patrocinà, també, representacions de l’Òpera de París, l’Orquestra 

Simfònica de París o els Ballets Russos i finançà projectes arquitectònics, científics i 

literaris. 

La Fundació Singer-Polignac30, creada el 1928, desenvolupa, encara avui en 

dia, el mecenatge cultural que va iniciar la princesa, procurant perpetuar, d’aquesta 

manera la seva tasca de protecció artística, cultural i científica, a més de continuar 

amb la programació de concerts a la Sala de Música de la mansió Polignac. 

 

                                                                    
26 Rebent classes de pintura del propi Claude Monet (1840-1926). 
27 Segons se sap, es tractà d’un matrimoni de conveniència entre un homosexual i una lesbiana als 
quals interessava guardar les aparences a més d’estabilitzar l’economia (el príncep estava arruïnat i 
a la futura princesa li interessava el títol nobiliari) i compartir la passió per la música (Kahan 2003). 
28 La princesa tocava, també, ambdós instruments. 
29 Entre els habituals al saló podem destacar Gabriel Fauré (1845-1924), Maurice Ravel (1875-1937, 
el qual li dedicà la seva Pavana per a una infanta difunta), Claude Debussy (1862-1918), Vincent 
d’Indy (1851-1931), Darius Milhaud (1892-1974), Reynaldo Hahn (1874-1947), Kurt Weill (1900-
1950), Isaac Albéniz (1860-1909), Manuel de Falla (1876-1946), Ricardo Viñes (1875-1943), 
Blanche Selva (1884-1942), Arthur Rubisntein (1887-1982), Sergei Diaghilev (1872-1929), Marcel 
Proust (1871-1922), Jean Cocteau (1889-1963) o Claude Monet entre d’altres. 
30 Per a més informació podeu consultar <http://www.singer-polignac.org>. 
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Les reunions dome stiques a Barcelona durant el primer 

franquisme 

  Tot i que el marc cronològic d’aquest treball es centra, fonamentalment, en el 

període del primer franquisme, si volem parlar d’activitat cultural domèstica a 

Barcelona, no podem deixar de citar Rafael d’Amat i de Cortada (1756-1819), més 

conegut com a Baró de Maldà. Gràcies al seu Calaix de Sastre, dietari d’uns 70 volums 

escrit pel mateix baró entre 1769-1819, podem conèixer el seu dia a dia a la ciutat a 

més d’endinsar-nos en el seu Palau del carrer del Pi per a gaudir dels concerts i les 

sessions culturals que organitzava per les seves amistats, sovint acompanyades 

d’una bona tassa de xocolata. 

 Un xic més proper al segle XX però distanciat geogràficament de la ciutat 

Comtal31, trobem un altre personatge important per a la història dels concerts 

casolans: Melcior de Ferrer (1821-1884). Compositor32 i organista empordanès 

d’origen aristocràtic33 organitzava a casa seva (a la Bisbal de l’Empordà), freqüents 

vetllades familiars on els convidats podien gaudir dels valsos i lieder34 que ell mateix 

composava fomentant, doncs, unes trobades similars a les que organitzava Franz 

Schubert (1797-1828) a la Viena del 180035. És molt probable que hi hagi més 

exemples durant el segle XIX, però s’escapa d’aquest treball enumerar-los.  

Però el context social i polític que acompanyava els dos casos apuntats 

anteriorment, dista molt de la realitat que es vivia a Barcelona durant la postguerra 

civil. Llavors, el dret de reunió, tot i estar inclòs en la legislació vigent, no es permetia 

de practicar degut a les incomptables traves que els organismes de govern 

imposaven. De fet, fixant-nos en l’exemple del Cercle Manuel de Falla i del Club 49, 

                                                                    
31 Ens permetem de fer una excepció per a mostrar que, si bé l’activitat cultural domèstica era molt 
més habitual a la ciutat de Barcelona, també en trobem exemples a d’altres indrets del territori català. 
32 En conservem una variada producció on destaquen peces simfòniques, obres vocals de temàtica 
religiosa, motets, una òpera i diversos lieder. 
33 La seva mare era la cinquena marquesa de Puerto Nuevo, títol nobiliari creat per Felip V. 
34 Segons Josep Mª Gregori, hi ha inventariades 19 cançons de Melcior de Ferrer amb textos de 
Maistre, Blanc, Regaldi i Despujol, la majoria de les quals escrites per a mezzosoprano i baríton, totes 
elles custodiades pels seus descendents (1991: 437). 
35 Aquestes trobades, anomenades Schubertíades, tenien sovint un caràcter improvisat, i es 
realitzaven en cases benestants d’amics o benefactors del compositor. Generalment, comptaven amb 
la presencia de Schubert (tot i que aviat s’equiparà el nom al concepte de concert domèstic dedicat a 
la seva obra) i sovint també s’hi recitava poesia o s’hi feien danses. 
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moltes associacions de nova fundació es crearen a l’ombra d’alguna institució 

existent36 que ja tingués permès aquest privilegi.  

Tanmateix, si bé les dificultats eren elevades, nombroses trobades tingueren 

lloc a la Barcelona franquista procurant eludir convenientment la censura o dur-les 

a terme en barris allunyats de la vigilància més severa37. D’altra banda, si la família 

tenia algun contacte dins el règim (o hi era políticament propera), les dificultats es 

reduïen. Inclús, algunes d’aquestes reunions s’anunciaren o es ressenyaren en 

publicacions com La Vanguardia (en les seccions “Vida sociable” o, posteriorment, 

“Ecos de Sociedad”), el diari falangista Solidaridad Nacional, (amb el seu apartat 

“Tertulia en la Rambla” -1945-1947 38), o la revista Destino39 (i la seva “L’alegria que 

passa”).  

Precisament en aquesta última revista Xavier Montsalvatge40 se’n féu ressò 

amb les següents paraules: «transcurren en nuestra Ciudad, al margen de la 

temporada de música que podemos llamar oficial, una serie de manifestacions de 

honda vida cultural y de calidad artística insuperable» (1949: 20). 

Un dels exemples apareguts a la premsa amb freqüència41 és el d’Amèrica 

Cazes de Coma qui, entre 1940 i 1952, organitzà al saló de casa seva42 una 

cinquantena de conferències i concerts. Segons els programes conservats (a l’arxiu 

                                                                    
36 En aquest cas, l’Institut Francès i el Hot Club respectivament. 
37 És el cas, per exemple, de les residències situades als barris de Pedralbes, Sarrià, Les Tres Torres o 
Sant Gervasi. 
38 Signat per “Laercio”, pseudònim del saragossà Luis Monreal de Tejada (1912-2005) i dedicat a la 
vida cultural (tot i que no sempre oficial) del moment (Vila-Sanjuán 2002). 
39 Nascuda el 1937 a Burgos (capital intel·lectual del franquisme durant la guerra), fou fundada per 

Josep Vergés (1910-2001, Ignasi Agustí (1913-1974) i J. A. Masoliver (1910-1997), els quals estaven 

allà desplaçats. Creada dins l’ortodòxia falangista, a finals de la Segona Guerra Mundial, Destino s’obrí 

cap a posicions més liberals. Amb el temps arribà a ser una finestra de l’actualitat catalana i, sobretot, 

la barcelonina. Xavier Montsalvatge, amic d’Ignasi Agustí d’abans de la guerra, en féu la crítica 

musical entre 1939 i 1975. «La contradicció de l’equip director de Destino era que, com a homes de 

dreta, havien “guanyat” la guerra, però com a catalans l’havien perduda. La revista és el resultat 

d’aquesta tensió. El seu catalanisme era molt prudent i apareixia disfressat de barcelonisme, però no 

hi ha dubte que va fer que molta gent s’hi sentís identificada» (Gabancho 2005: 219). 

40 Montsalvatge, a més d’important compositor i músic del segle XX, dedicà bona part de la seva vida 
professional a la crítica musical a través de les pàgines d’El matí (1935-36), el setmanari Destino 
(1939-1975) i, posteriorment a La Vanguardia (1962-2001). Per a un major aprofundiment en la 
tasca periodística de Montsalvatge, veure GAY, PAYÀS, i PUJOL (2012). 
41 A La Vanguardia (1941-1952) i Solidaridad Nacional (1945-1947). 
42 Segons Arbó, «un recuerdo, o imitación, de los viejos salones franceses, entre los cuales destacó el 
de Madame Récamier» (1982: 217). 
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de la família Coma-Cros Raventós), abraçaven temàtiques tan diverses com la 

literatura43, la història i l’art44, la geografia o cartografia45 i, fins i tot, la psiquiatria46.  

Pel que fa a l’activitat musical, força més freqüent que les conferències, 

destaca la presència de destacats compositors i intèrprets com Conxita Badia, 

Eduard Bocquet (1907-1961), Concepció Callao (1895-1959), Enriqueta Garreta 

(1907-1971), Joan Gibert Camins (1890-1966), Pura Gómez, Frederic Mompou, 

Rosa Sabater (1929-1983) o Pere Vallribera (1903-1990). A més, la premsa en cita 

la presència, com a convidats, d’Alícia de Larrocha (1923-2009) i Eduard Toldrà 

(Vila-Sanjuán 2002). 

 

Principals famílies organitzadores 

 Tal com s’ha comentat en la introducció, un dels objectius inicials del treball 

era identificar totes les famílies barcelonines que haguessin fet concerts domèstics 

de lied o cançó durant el primer franquisme. Però les prioritats van canviar en 

descobrir la figura de l’industrial Josep Bartomeu qui, sense cap mena de dubte, 

albergà el major gruix d’activitat musical privada en l’època, a més de dedicar tot un 

cicle complet al lied alemany, el qual analitzarem en profunditat en el següent 

apartat. Tanmateix, a continuació presentem una aproximació al citat panorama a 

l’espera de seguir desenvolupant el camp d’estudi en un futur proper. 

 Mª Mercè Armengol de Bonet organitzà, tant a la casa familiar del barri de les 

Tres Torres com en d’altres domicilis (entre ells la residència d’estiu dels Millet a 

l’Ametlla del Vallès), diversos concerts on s’interpretaren i, fins i tot, s’estrenaren 

obres de compositors catalans del moment. Per a aquests concerts s’imprimien 

                                                                    
43 Com és el cas de “Romances viejos castellanos” (1942, a càrrec de José Enrique Gippini), Los 
Hermanos Bécquer” (1945, per Bernardino de Pantorba, pseudònim de José López Giménez), “Goethe 
hacia la serenidad” (1950, duta a terme pel Dr. Pedro Font i Puig) o “«Virgilio, el piadoso» poeta de 
los divinos ocios” (1950, pel Rvdo. Padre Ramón María Condomines). 
44”Homenaje a José Clará” (1942), ”Itinerario renacentista: «Hacia una nueva cultura occidental»” 
(1946, Dr. Jaime Vicens Vives), “El salón intel·lectual y un haz de recuerdos artísticos” (1949, 
professor Tomás Carreras Artau) o “Como consigue sus fechas el prehistoriador” (1951, Dr. Luís 
Pericot). 
45 Entre les quals trobem “Un viaje alrededor de las costas de España en el siglo VI a. de JC” (1945, 
Adolfo Schulten), “Egipto, Sudan y Kenya. Notas de viaje” (1947, Dr. Luís Pericot) i “La Mediterranee. 
Le cadre, les hommes” (1949, professor Pierre Deffontaines). 
46 “Los recientes progresos en psiquiatría” (1951, Dr. Martí-Granell). 
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bonics programes (decorats amb dibuixos o gravats de Vila-Arrufat, Llimona i 

Mercadé entre d’altres) en els quals no s’hi posava mai la data de la sessió per tal de 

no veure’s compromesos en cas que arribessin a mans del règim. D’entre els 

concerts dedicats al gènere de la cançó en destacarem la ja citada estrena de La Rosa 

als Llavis d’Eduard Toldrà (a Can Millet el 1947, just retornada Conxita Badia) i un 

concert dedicat a Tomàs Garcés en què s’interpretaren cançons fetes a partir dels 

seus poemes i musicades per Blancafort, Bonet, Llates (1899-1973), Manén (1883-

1971), Mompou, Montsalvatge, Toldrà, Zamacois (1894-1976), etc. Totes foren 

cantades per Conxita Badia i acompanyades, en gran majoria, pels propis 

compositors. 

 Segons Alavedra, «un dels salons de més prestigi de Barcelona és el de 

l’Eusebi Bertrand i Serra (1877-1945), figura industrial de relleu en la societat 

barcelonina, la seva casa és oberta als millors artistes del país47» (Alavedra 1975: 

80-82). Si bé encara no hem pogut trobar programes que testimoniïn els concerts 

que organitzava a la seva torre del Passeig de Sant Gervasi, algunes referències i el 

testimoni de la seva néta (Marita Gomis) ens en confirmen l’existència. A més, 

Mònica Pagès afirma que la família protegí Montserrat Caballé (1933) en els inicis 

de la seva carrera.  

D’on sí que hem trobat programes, és de les sessions experimentals que 

alguns músics del Club 49 organitzaren a La Ricarda, casa construïda als terrenys 

familiars de la desembocadura del Llobregat per Inés Bertrand (1915-1992) i Ricard 

Gomis (1910-1993). El gènere d’aquests concerts, però, ja s’allunya molt del nostre 

camp i s’emmarcarien millor dins d’un estudi en profunditat de l’activitat musical 

del citat Club.  

 De l’activitat musical de la família Pons i Rivière, no en podem citar massa 

exemples concrets per no haver pogut estar en contacte amb gaire material original 

(referent a concerts de lied o cançó). No obstant això, nombroses actuacions del grup 

Ars Musicae tingueren lloc a casa seva i la soprano Victòria dels Àngels (1923-2005) 

hi cantà habitualment (segons programes, Isabel Rocha i Mònica Pagès). La mateixa 

                                                                    
47 Allí Conxita Badia hi va conèixer, entre altres, Arthur Rubinstein (1887-1882), Richard Strauss 
(1864-1949), Wanda Landowska (1879-1959), Felix Weingartner (1863-1942)… (Alavedra 1975: 
82). 
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formació també freqüentà el domicili del seu fundador i principal impulsor Josep 

Maria Lamaña, qui fou el gran protector de Victòria. 

De la mateixa manera, també tenim constància d’activitat domèstica dins la 

família de Frank Marshall, però sense haver consultat fonts d’arxiu (Pagès: 2000). 

En general, el món dels concerts domèstics (i de lied o cançó en particular) és 

encara molt desconegut per la qual cosa no volem deixar de mencionar totes 

aquelles persones o famílies les quals, segons la constància bibliogràfica i 

documental trobada, van organitzar, algun dia, sessions musicals privades als seus 

domicilis. Entre aquests hi trobem la família del compositor Jordi Cervelló (1935), 

la família Maragall, els Roviralta48, els Botey-Guarro, els Rosés-Milans (Maria Milans 

era alumna de Conxita Badia), Conxa MacCrory (també alumna de la soprano), Isabel 

Lloranch, el Dr. Jacint Vilardell (gendre del tenor Viñas), Casimir Ferrer (amb casa a 

Esparraguera), Elvira Noble (cunyada del poeta Maragall), Maria Cid, Antoni Sala 

Amat Compte d’Egara, Antonio Par i Federico Torelló, aquests tres últims acollint, 

sobretot, concerts d’Ars Musicae (Alavedra 1975: 179-185; Fons Conxita Badia; 

Arxiu Isabel Rocha). 

 

 

  

                                                                    
48 A casa dels quals cantà, Conxita Badia, un programa dedicat a Amadeu Vives (1871-1932) i Enric 
Granados (1867-1916) el 20 d’abril de 1936. 
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EL “LIED” A TRAVÉS DEL TEMPS, UN CICLE 

EXCEPCIONAL 
 

Josep Bartomeu i Granell 

Josep Bartomeu i Granell (1888-1980), fou un important industrial català que 

dedicà la major part de la seva notable fortuna al mecenatge artístic. La seva finca 

de Pedralbes albergà durant més d’una dècada una prolífica i variada programació 

musical, sovint molt a l’alçada d’alguna sala oficial de la ciutat49, tant per la tria del 

repertori com per la qualitat dels seus intèrprets.  

Bartomeu gaudia d’un important bagatge cultural i no només estava al dia de 

les tendències i novetats musicals sinó que també era cultivat en d’altres disciplines 

com l’escultura, la pintura o la literatura. Tot un caràcter per al món de la gestió 

cultural fonamentat en «l’amor i la curiositat que degueren ser propis d’un esperit 

del Renaixement» (Montsalvatge 1949: 20).  

De personalitat discreta, segons Pi i Suñer (1953: 3), i ben posicionat 

socialment, comptava amb amics dins les principals famílies de la burgesia 

barcelonina de mitjan segle XX així com en els cercles artístics de més anomenada, 

fet que propicià que l’activitat musical al Jardí dels Tarongers se’n beneficiés tant 

per l’afluència de públic com per la presència d’importants i reconeguts artistes del 

moment tal com se’n feren ressò, des de Montevideo, en un article dedicat a la 

soprano Conxita Badia50 i publicat al diari La Mañana: 

El ingeniero José Bartomeu, aficionado de vastísima cultura, realiza una obra 

didáctica tan magnífica como desinteresada. Desde hace años ofrece en su bella 

mansión de Pedralbes, […] cursos musicales de categoría para los que contrata a 

artistas o directores de fama local o mundial. En dichas audiciones ofrecidas los 

sábados y a veces en domingo, se congrega un par de cientos de invitados del mundo 

intelectual y social barcelonés los que son obsequiados con elegantes programes 

ilustrados con viñetas artísticas al caso, ya que el señor Bartomeu no omite gasto 

para que sus conciertos tengan gran alcurnia (A. C. 1956)  

                                                                    
49 Com podria ser el Palau de la Música o la Sala Mozart. 
50 Coneguda pel públic uruguaià dels anys del seu exili sud-americà. 
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Més enllà de les sessions musicals que ell mateix organitzava, Bartomeu 

sovintejava les sales de concerts barcelonines assistint amb molta regularitat al 

Palau de la Música Catalana, la Sala Mozart51 o el Casal del Metge. A més, 

ocasionalment, no perdia l’oportunitat de visitar algun dels principals auditoris 

europeus gaudint, de vegades, d’obres composades o interpretades per músics 

catalans a l’exili52. 

 

 

La Casa Bartomeu- Jardí  dels Tarongers  

La finca que Josep Bartomeu comprà l’any 1942 a la part alta del barri 

barceloní de Pedralbes, disposava d’una immillorable localització: a la falda de 

Collserola i amb vistes a la Mediterrània. Ben coneixedor de la utilitat que volia dar-

li, remodelà íntegrament la casa noucentista organitzant tot l’interior a mercè de la 

gran sala de música, la qual va dotar d’un tractament material diferenciat i decorà 

amb pintures d’Antoni Vila Arrufat. Els concerts organitzats per l’important 

mecenes tindrien lloc, tant a l’interior de la casa (a la citada sala de la planta baixa) 

com als patis circumveïns, sobretot al Pati de l’Om o la plaça d’Hermes.  

A l’hora de remodelar els espais exteriors, Bartomeu procurà harmonitzar la 

façana principal amb l’estil del jardí, tot conservant el caràcter mediterrani d’aquest, 

i fent-hi conviure les verdures comestibles amb les plantes aromàtiques i les flors 

d’ornament. Tal com narra ell mateix en la publicació feta en motiu d’unes visites 

organitzades per “Parcs i Jardins” de Barcelona l’any 1953, tot estava  

estudiat, pensant en les combinacions d’olor i de color i en el temps de florir o de 

fruitar [...] però procurant sempre que aquest pla i aquest ritme volguts es 

mantinguessin amagats perquè el jardí, […] donés la impressió d’una mica 

abandonat, com un jardí antic desbordat per la força de la vida vegetal 

(Bartomeu1953: 9). 

                                                                    
51 Situada al carrer de la Canuda, 31. 
52 Per a més informació al respecte, consultar els programes conservats al Fons Josep Bartomeu de 
la Biblioteca de Catalunya (encara sense topogràfic de catalogació). 
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 A més del plantejament orgànic de l’espai exterior, nombroses escultures van 

arrodonir el conjunt dotant-lo d’un estil clàssic italianitzant ben d’acord amb el 

caràcter humanista de Bartomeu. 

 

 

L’activitat musical de la Casa Bartomeu  

La programació musical que Josep Bartomeu dugué a terme entre 1948 i 

1958 és, sens dubte, un cas excepcional dins el panorama d’activitat cultural 

domèstica de la ciutat de Barcelona. La gran freqüència i regularitat de les sessions, 

sumada a la varietat musical oferta denoten que el distingit melòman cercava un 

enriquiment cultural profund. Segons Taverna-Bech, «Mai no va pretendre assolir 

una projecció pública  o [...] social sinó [...] solament intentava aprofundir en l’art 

dels sons en tots els aspectes» (1990). Amb tot, és important remarcar el caràcter 

autònom i desinteressat amb què obrava Bartomeu, l’home que acollia la música 

ignorada dels antics i l’experiment dels contemporanis, programant allò que 

suscitava el seu interès per damunt de la implicació econòmica o logística que 

pogués tenir53. Només cal analitzar el repertori interpretat al llarg de les onze 

temporades de concerts per a adonar-nos de la grandíssima riquesa artística de les 

sessions al Jardí dels Tarongers (Bartomeu 1958).  

Tot i supervisar sempre el procés d’execució de les vetllades: des del redactat 

i el disseny dels programes54 fins al seu desenvolupament; Bartomeu estimava 

romandre en un còmode segon pla mediàtic envoltat i assistit sempre per 

col·laboradors que l’ajudaven a tirar endavant els seus propòsits artístics. «No hi 

havia cap mena de protocol o cerimònia» i fins i tot el mateix enginyer s’encarregava 

                                                                    
53 «Hay pocas obras entre las aludidas que puedan escucharse en los conciertos habituales. Es muy 

difícil conseguir las partituras, peligroso ofrecerlas al público y problemático que interesen a un 

número imprescindible de aficionados con los que es preciso contar cuando un empresario se 

propone abrir una taquilla» (Montsalvatge 1956: 37). 

54 Els quals preparava amb molta cura escrivint personalment les seves notes, per tal d’oferir les 

coordenades històriques i estètiques precises per emmarcar les obres de cada concert (Cureses 

2005: 162). 
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de prevenir el públic de l’inici del concert tocant una campaneta per les estances de 

la casa i el jardí (Taverna-Bech 1990). 

La temporada es programava anualment (de setembre a juliol) i girava al 

voltant d’un tema central que obrava de fil conductor al llarg de la trentena de 

sessions proposades, generalment, els dissabtes al vespre. Sovint, a més, també 

s’oferien conferències a càrrec de crítics o musicòlegs per tal de contextualitzar i 

donar una visió més teòrica de la música proposada 55. 

El primer cicle regular56 (1949-50), analitzat amb més profunditat en el 

següent capítol, fou titulat  El “Lied” a través del temps i buscava retre homenatge al 

citat gènere a través de tots els compositors germànics (o germanòfils) que l’havien 

abordat. A aquest conjunt de 34 concerts els seguí un cicle dedicat a La música vocal 

francesa on, a més de completar el panorama de la cançó culta iniciada l’any anterior, 

també s’abordaren obres per a petits conjunts. El curs 1951-52 culminà la passió 

per la música vocal donant cabuda a d’altres nacionalitats europees com la italiana, 

l’espanyola, la britànica o la russa entre d’altres. 

L’evolució del petit conjunt instrumental, temàtica del següent curs, reorientà 

el punt de mira de les sessions programant obres de cambra que, sovint, es gaudiren 

a la fresca dels patis exteriors del Jardí dels Tarongers. El mateix succeí amb el cicle 

dedicat als Moments interessants de la història de la música” (dut a terme al llarg del 

curs 1953-54) i en el qual s’interpretaren gairebé tots els gèneres que s’han creat al 

llarg dels temps. 

Passades aquestes primeres cinc temporades, Bartomeu nomenà Orfeu com 

a guia espiritual del següent curs, programant les obres que, des del segle XVI, 

s’havien dedicat al mític personatge capaç d’amansir les feres amb el so de la seva 

lira; tot plegat, fet a la mida del seu tarannà noucentista i de l’entorn mediterrani de 

la seva mansió de Pedralbes.  

Finalment, s’inaugurà una nova tendència que esdevindria definitiva: dedicar 

                                                                    
55 Entre aquests destaquen Rossend Llates, Miquel Querol, François Paillard, Oriol Martorell o 
Delannoy Arthuys (Taverna-Bech 1990). 
56 Cal tenir en compte que el senyor Bartomeu ja oferia concerts diversos a casa seva des de 1948 
però l’inici d’aquest cicle el 24 de desembre del 1949 esdevindrà la primera fita a nivell de 
programació anual. 
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tot el curs a abordar, de manera monogràfica, l’obra d’un autor. Wolfgang Amadeus 

Mozart (de qui se n’arribà a representar l’òpera Così fan tutte) va ser el punt de mira 

durant el curs 1955-56 i el seguirien, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin (que 

compartí escena amb d’altres romàntics), Johannes Brahms (del qual se n’havien 

sentit ja alguns lieder en el cicle monogràfic del gènere) i Arnold Schönberg, 

important personalitat per a la història musical de Barcelona57.  

A més dels citats cicles temàtics, les temporades a can Bartomeu comptaven 

també amb sessions extraordinàries organitzades al voltant d’oportunitats 

remarcables: la presència a Barcelona d’algun director, conjunt58 o solista de 

renom59, l’aprofitament dels patis exteriors per a fer-hi vetllades musicals a la fresca  

en temps de bonança o l’estrena d’alguna obra contemporània a càrrec de 

compositors del país. És el cas, per exemple, de Manuel Blancafort i el seu Quartet 

de Pedralbes (1950), obra dedicada, precisament, al propi Bartomeu. Per a la música 

catalana del moment, els concerts extraordinaris del mecenes van suposar la 

projecció, fins llavors encara minoritària, d’obres de compositors com Mompou, 

Rodrigo (1901-1999), Gerhard, Blancafort, Homs (1906-2003), Montsalvatge, 

Benejam (1914-1968) o Bonet (1933) entre d’altres (Cureses 2005: 162). 

 

Revisant la temàtica central dels onze cicles que es van celebrar a la Casa 

Bartomeu durant la dècada de 1950, queda palesa, doncs, la impossibilitat que 

hagués tingut un auditori convencional per a programar aquesta gran diversitat, i 

sovint raresa, de repertori: no només per al desplegament de mitjans que implicà la 

                                                                    
57 Cal recordar que Arnold Schönberg, convidat pel seu deixeble i amic Robert Gerhard, residí a 
Barcelona uns mesos entre 1931 i 1932. Participà de la vida musical de la ciutat dirigint, entre 
d’altres, la seva La nit transfigurada al front de l’Orquestra Pau Casals i causant una forta influència 
en els compositors joves de la ciutat. A més, la seva estada a Barcelona feu que el visités un altre dels 
grans del grup dodecatònic: Anton Webern. 

D’altra banda, resulta rellevant històricament que, a mitjans dels anys 1950, en ple franquisme, 
s’interpretessin a Barcelona obres d’un compositor jueu forçat a l’exili pel nazisme i titllat de ser 
artífex de música degenerada. 
58 Com és el cas de I Musici de Roma, Collegium Musicum de Wiesbaden, el Trio Elbert de Viena o el 
Groupe d’Expérimentation de Musique Concrète de la Ràdio-Televisió francesa (Taverna-Bech 
1990). 
59 Com és el cas de la sessió extraordinària de lied que Gerda Lammers i Gustav Beck oferiren el febrer 
de l’any 1951, quan el cicle dedicat al gènere ja estava tancat. 
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representació d’alguna de les obres60 sinó també per a la controvèrsia que haguessin 

suscitat entre la refinada, tradicionalista, i sovint «snob», audiència barcelonina 

(Martorell 1995). No obstant, el públic assistent als concerts del Jardí dels Tarongers 

coneixia l’excepcionalitat d’algunes propostes i se sentia atret pel repertori que, 

freqüentment, no era aquell destinat solament a afalagar l’oïda sinó que provocava, 

també, el comentari i la controvèrsia sempre dins una atmosfera simpàtica, 

amigable i familiar (Montsalvatge 1952b: 21). I aquest era, precisament, un dels 

factors que despertava major interès per a en Bartomeu, qui entenia la discussió 

artística com a part de l’enriquiment cultural a perseguir. 

Amb tot, és important destacar el profund coneixement que Bartomeu tenia 

de la història de la música des dels seus orígens fins la més estricta 

contemporaneïtat estant sempre assabentat de les noves tendències nacionals i 

internacionals del moment. No obstant, l’abundant programació que oferí any rere 

any al Jardí dels Tarongers, juntament amb el fet que ell es dediqués 

professionalment a un àmbit molt distant (l’enginyeria), fan pensar en la possibilitat 

que disposés d’algun assessor artístic a l’hora de programar la temporada. Enric 

Climent i Viñas (1910-1983), violista, editor i impulsor de projectes musicals (entre 

ells el Quartet Filharmonia61) sembla que podria haver obrat de mà dreta del 

melòman donant-li a conèixer part del repertori històric alhora que contactant 

músics i agrupacions que actuarien a les vesprades musicals de Pedralbes62. 

La Llista de les entitats i solistes instrumentals i vocals63 que actuaren als 

diversos i bucòlics espais del Jardí dels Tarongers (veure pàgina 59 dels Annexos) 

és extensa i variada, fent confluir, sovint, el món professional i l’amateur dins d’una 

mateixa temporada o dalt d’un mateix escenari. La presència de l’Orquestra 

                                                                    
60 En aquest sentit Bartomeu no escatimà esforços: sol·licitava partitures al lloc d’origen, buscava 
intèrprets i, a mes, es documentava en allò que calia per a procurar la visió més il·lustrativa del tema 
proposat (Taverna-Bech 1990). 
61 Al qual ens referirem en el capítol dedicat als “Artistes participants”, per haver participat 
activament en el cicle “El Lied a través del temps”. 
62 El mateix Bartomeu el cita als agraïments del programa introductori del cicle “El Lied a través del 
temps”: «L’esperit incansable i intel·ligent del senyor Enric Climent ha estat utilíssim en 
l’organització del curs, ja que ell ha tingut cura de posar-nos en contacte amb la majoria dels artistes 
que hi ha pres part.» (El nostre programa [IV]) 
63 Títol que rep l’apartat de l’Addenda del llibre autoeditat Deu anys de música al Jardí dels Tarongers 
(Bartomeu:1958). 
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Municipal de Barcelona (Eduard Toldrà64), l’Orquestra Catalana da Camera o Ars 

Musicae en la categoria de conjunts instrumentals, per exemple, és un tret 

il·lustratiu d’aquesta bonica convivència. Malgrat la majoria de concerts eren 

cambrístics, no hi faltaren tampoc les audicions simfòniques, operístiques o 

coreogràfiques. Entre els conjunts vocals presents hi destaquen el citat Quartet 

Filharmonia (format per Emília Quer, Núria Quer, Ramon Florés i Enric Climent), la 

Coral Sant Jordi (dirigida per Oriol Martorell), el Cor Laudate (a càrrec d’Àngel 

Colomer) o el Cor Madrigal (sota la batuta del seu fundador Manel Cabero)65. En 

total, una quarantena de conjunts, la majoria originaris de Barcelona o les seves 

rodalies, que no fan més que evidenciar la salut musical de què gaudia la ciutat tot i 

la recent Guerra Civil espanyola. De fet, podríem afirmar que gairebé la immensa 

majoria dels músics barcelonins van tenir ocasió d’actuar al Jardí dels Tarongers 

(Taverna-Bech 1990). 

En aquest sentit, doncs, cal remarcar que l’activitat promoguda per 

l’industrial, fou cabdal en la recuperació musical del país durant el primer 

franquisme tant per esdevenir bressol d’obres catalanes de nova creació (gran part 

dels artistes més joves hi estrenaren composicions) com per l’obertura mostrada 

vers els nous corrents europeus que lluitaven per fer-se un lloc enmig del devastat i 

postbèl·lic Vell Continent. D’aquesta manera, l’enginyer estimulà la creació i 

renovació del nostre món espiritual essent mereixedor d’un elogi unànime dels 

assistents habituals als concerts66.  

També és interessant d’assenyalar la presència, a can Bartomeu, de cantants 

de la categoria de Victòria dels Àngels (1923-2005), Conxita Badia (1897-1975), 

Bartomeu Bardají (1916-2003), Montserrat Caballé (1933) i Gerda Lammers (1915-

1993) entre altres; i de pianistes i compositors com els citats prèviament a la pàgina 

28. 

Els artistes o conjunts implicats en el desenvolupament dels cicles del Jardí 

dels Tarongers sempre cobraven un catxet que, en cap cas, provenia del públic 

                                                                    
64 (Capdevila 1964). 
65 Veure Aviñoa per a aprofundir en l’activitat coral catalana durant la postguerra (2002: 89). 
66 Veure retalls de premsa que Montsalvatge li dedicà des de la seva secció a la revista Destino, alguns 
dels quals, referenciats a la bibliografia. 
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assistent, al qual li era permès gaudir de l’espectacle sense abonar cap entrada. Així 

doncs, tant les despeses artístiques com les derivades de la producció artística 

corrien a càrrec de Josep Bartomeu. 

Malgrat la poca presència mediàtica que tingueren els citats cursos musicals 

en l’època (Pi Suñer 1953:3), degut sobretot al caràcter privat de les sessions 

organitzades, els retalls de premsa conservats denoten que aquells habituals 

assistents als concerts eren plenament conscients de l’excepcionalitat i la 

importància dels mateixos:  «Son considerados por una selecta minoría como los que 

más directa y auténticamente sirven a la causa de la buena música, independientes 

de toda servidumbre al gusto general» (Montsalvatge1956: 37). 

 Entre el públic assistent als concerts sempre s’hi comptava un volum 

important de gent jove (molts d’ells estudiants de música) així com intèrprets i 

amics personals de Bartomeu provinents, molts, de les grans famílies 

barcelonines67. La xifra dels habituals als concerts oscil·lava entre el mig i el 

centenar d’afeccionats, entre els quals no faltaven membres de l’estament musical, 

la intel·lectualitat i el món de les arts a Barcelona (Taverna-Bech 1990). No obstant 

això, Cureses afirma que per assistir als concerts del Jardí no era necessària cap 

targeta de presentació ni entrada: les portes eren obertes a tota persona s’interessés 

en l’activitat (2005: 162). Tot plegat, però, és força sorprenent des de la realitat 

política i social del moment. 

Amb tot, el principal esforç d’informació i aproximació als corrents musicals 

estrictament contemporanis d’aquells anys d’aïllament cultural no recaigué gens en 

els organismes oficials, sinó en iniciatives privades68 (Homs 1990: 124). En efecte, 

l’activitat musical promoguda pel senyor Bartomeu fou, ben bé, com una flor que va 

fer estiu la grisa i hivernal Barcelona del primer franquisme: «quant li deu 

Barcelona!» (Pi i Sunyer 1953: 3). 

                                                                    
67 En finalitzar els primers cursos temàtics del Jardí dels Tarongers, Bartomeu obsequià alguns dels 
seus amics amb volums relligats amb tots els programes de la temporada. D’aquests, se’n conserven 
alguns al Fons Bartomeu de la Biblioteca de Catalunya i també a l’arxiu particular de la família Gomis 
Bertrand (els quals contenen una dedicatòria autògrafa del propi Bartomeu). D’altra banda, la 
correspondència conservada al citat fons públic evidencia que també enviava volums a entitats com 
l’Ateneu Barcelonès, l’Institut Francès o l’Institut Italià. 
68 Homs cita com a principals focus els concerts organitzats al Jardí dels Tarongers i les audicions 
gramofòniques i en viu que el “Club 49” organitzà durant els anys 1952 al 1970 (Homs 1990 i 2001). 
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Sobre la desaparició dels cursos al Jardí dels Tarongers, Taverna-Bech 

puntualitza que «no va ser per causa d’un cansament de Josep Bartomeu, sinó que 

obeí a factors aliens a la seva voluntat i a la seva profunda vocació melòmana» 

deixant-nos amb la incògnita en concloure que «no cal entrar en més detalls» (1990: 

128). Per aquesta raó, seria interessant d’ampliar la recerca per tal de procurar 

analitzar els factors que podrien haver abocat el distingit melòman a aturar en sec 

la seva activitat musical.  

El que sí que sembla clar és que en morir, Josep Bartomeu, deixà escrita la 

seva voluntat de cedir casa seva a la Generalitat a canvi que procurés per continuar 

la tasca de promoció musical iniciada per ell mateix a les darreries de la dècada de 

1940. Després d’ubicar-hi el Centre de Documentació Musical, l’any 2001 tot el seu 

fons va ser dipositat a la Biblioteca de Catalunya deixant la finca de Pedralbes 

deshabitada i abandonada més d’una dècada. L’any 2014, però, el Consell Català de 

la Música n’aconseguí la cessió per part de l’administració i reinicià l’activitat 

musical a la bonica sala Vila-Arrufat realitzant concerts quinzenals de cambra 

durant el curs lectiu. D’aquesta manera l’esperit que transmeté Bartomeu a tots els 

qui el van conèixer, segueix viu en la bonica finca del Jardí dels Tarongers. 

 

 

Ana lisi del cicle El “Lied” a trave s del temps 

 L’abundant programació musical que Josep Bartomeu oferí a Barcelona 

durant el primer franquisme fou tan rica i extensa que requeriria, amb cert caràcter 

d’urgència, un estudi en profunditat per tal de posar de relleu la seva magnitud.  

 En el camp del lied alemany, l’excepcionalitat del cicle que presentem a 

continuació, dut a terme entre el 24 de desembre de 1949 i el 30 de juny de 195069, 

reclama unes paraules per a remarcar algunes de les característiques que el 

conformen. 

                                                                    
69 Amb dos concerts apèndix realitzats el 30 de setembre de 1950 i el 3 de febrer de 1951. 
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Data Sessió Obres interpretades 

24/12/1949 1 Geistliche lieder i An die ferne Geliebte de Beethoven 

07/01/1950 2 Winterreise de Schubert 

14/01/1950 3 Die schöne Mullerin i altres cançons de Schubert 

21/01/1950 4 Diversos lieder de von Weber 

28/01/1950 5 Balades de Loewe 

11/02/1950 6 Dichterliebe de Schumann 

18/02/1950 7 Lieder de Schumann i Eichendorff 

04/03/1950 8 Frauenliebe und Leben de Schumann i altres lieder 

11/03/1950 9 Lieder i duets de Mendelssohn 

12/03/1950 10 Lieder per quartet de F. Silcher i lieder de R. Franz 

18/03/1950 11 Lieder de P. Cornelius, F. Liszt i R. Wagner 

19/03/1950 12 Lieder i valsos per a quartet i piano de Brahms 

25/03/1950 
13 Lieder de Brahms 

14 Die schöne Magelone de Brahms i altres lieder 

01/04/1950 
15 Lieder de Wolf 

16 Lieder de Wolf 

15/04/1950 17 Lieder de Schubert 

22/04/1950 
18 Lieder de Max Reger 

19 Lieder de F. Weingartner, R. Wagner-Régeny i H. Pfitzner 

29/04/1950 
20 Lieder de K.Marx, E. Mattiesen, J. Marx i G. Mahler 

21 Lieder de A. Jensen, F. Schreker, H. Loens i L. Blech 

06/05/1950 22 Lieder de Strauss 

07/05/1950 23 Lieder de Strauss 

13/05/1950 24 Lieder suïssos i cançons populars 

17/05/1950 25 Lieder d'O. Schoeck 

20/05/1950 26 Lieder d'A. Webern, E. Krenek i A. Berg 

27/05/1950 27 Lieder de Haydn 

02/06/1950 28 Lieder de H. Eisler, A. Webern i H. Kaminski 

07/06/1950 29 Lieder d'E. Grieg, Z. Kodály, B. Bartók, E. Darzins i J. Medins 

10/06/1950 30 Lieder de Schönberg i Hindemith 

22/06/1950 32 Lieder de Mozart 

31/06/1950 34 Àries, balades i lieder des de Bach a Brahms 

30/09/1950 I Sessió innaugural: Els precursors [del Lied] 

03/02/1951 E 
Sessió extraordinària: Lieder de Beethoven, Schubert, Schumann, 
Brahms, Wolf i Strauss 
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 En primer lloc, és imprescindible subratllar la rellevància de programar, a 

Barcelona, 34 concerts dedicats al lied germànic. Aquest factor ja seria molt 

destacable si estiguéssim analitzant un cicle del segle XXI però el fet d’haver-se dut 

a terme un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial i en ple franquisme li atorga, a 

més, un valor afegit. Si bé la Barcelona de la primera meitat del segle XX ja estava 

força familiaritzada amb el gènere70, sobretot després que Joaquim Pena en 

publiqués moltes traduccions catalanes adaptades al cant (Pena 1908 i 1938) i 

organitzés un seguit d’«Audicions íntimes de Lieder» en plena Guerra Civil (Calmell 

2007: 340); el fet que s’interpretessin a la ciutat tantíssimes obres escrites per 

compositors jueus, alguns d’ells considerats «degenerats» o prohibits pel nazisme i 

presentant-ne les lletres traduïdes al català és absolutament excepcional i arriscat 

tenint en compte el règim al que estava sotmès el país. 

 Més enllà d’això, el caràcter minuciós i exhaustiu amb què Bartomeu ideà el 

curs71, posa de relleu el seu profund coneixement de la matèria (ajudat, com bé 

explicita ell mateix72, pels llibres monogràfics de Schuré (1903) i Moser (1937a i b), 

tant pel que fa als compositors ja consagrats per la història com per aquells que hi 

estaven dedicats a mitjans del segle XX incloent en la seva programació fins a onze 

compositors vius73, a més de dos traspassats l’any anterior: Richard Strauss (1864-

1949) i Hans Pfitzner (1869-1949). 

 

 Si analitzem visualment el volum relligat que es conserva a la Biblioteca de 

Catalunya74, ens adonem que, més enllà del cicle de concerts, Bartomeu tenia, 

possiblement, la voluntat que la seva obra perdurés en el temps per a poder servir 

de guia de la història del gènere per a futurs cicles, de la mateixa manera que ell 

s’havia servit de l’explicació de les Zwölf Liederabende de Moser (1937b).  

                                                                    
70 El qual sembla que arrelà a Catalunya gràcies a l’auge del wagnerianisme creixent i a les 
traduccions franceses que arribaven de París, l’autèntic mirall de la ciutat. 
71 Comentat àmpliament per Montsalvatge a la revista Destino (1952b: 21). 
72Veure pp. [III] i [IV] del Programa de mà adjuntes a la pàgines 70-71 dels Annexos. 
73 Rudolf Wagner-Régeny (1903-1969), Karl Marx (1897-1985), Joseph Marx (1882-1964), Leo Blech 
(1871-1958), Otmar Schoeck (1886-1957), Ernst Krenek (1900-1991), Hans Eisler (1898-1962), 
Zoltan Kódaly (1882-1967), Janis Medins (1890-1966), Arnold Schönberg (1874-1951) i Paul 
Hindemith (1895-1963). 
74 Fons Bartomeu però sense topogràfic de localització específic en l’actualitat. 
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 De la mateixa manera notem, després de llegir la dedicatòria a la seva mare 

(Teresa Granell de Bartomeu), que el preàmbul introductori del cicle està escrit amb 

posterioritat. S’hi citen problemes amb la recepció de partitures, es descriuen 

interpretacions de lieder pertanyents als concerts de casa seva i, sobretot, s’hi 

relaten les «Impressions que n’hem tret d’aquest cicle» (p. [III]). A més, aquest 

volum també ens permet adonar-nos que l’ordre dels programes enquadernats no 

es correspon amb l’ordre en què es van dur a terme les vetllades. L’àlbum, per tant, 

es regeix per criteris històrics i d’estil75.  

 Individualment, cada sessió compta amb una portada senzilla on es resumeix 

la informació fonamental del concert76 i, habitualment, es dedica la contraportada a 

la reproducció d’un retrat de l’autor dels lieder. A l’interior, a més de tenir la relació 

de cançons i intèrprets de la sessió, el públic disposava de les traduccions catalanes 

dels poemes que s’interpretarien77, tret molt característic en les audicions de lieder. 

 Finalment, l’àlbum es clou amb unes paraules de Comiat i regraciament78 que 

l’organitzador dedica a músics, col·laboradors i assistents dels concerts. En aquest 

text, és interessant d’observar l’extrema cura, delicadesa i, fins i tot, artificiositat 

amb què Bartomeu es refereix al lied, sobretot en fer referència a la interpretació 

dels cantants:  

heu frenat la vostra veu a fi que, donades les petites dimensions de la meva sala, no 

sonés massa i el “Lied” no perdés el to d’intimitat que li és essencial. I heu reixit [sic] 

sense encongir gens la vostra expressió, que, sovint, va arribar a ésser apassionada 

i dramàtica, sense resultar mai, però, fictícia i teatral.  

                                                                    
75 El resum del cicle fet a El nostre programa concorda, gairebé a la perfecció, amb l’ordre que atorga 
als programes individuals abans de ser relligats. Les alteracions que no es corresponen estan 
ressaltades a la següent relació:  

Sessió inaugural, 24, 34, 27, 32, 1, 4, 2, 3, 17, 5, 9, 6, 7, 8, [5], 10, [9], 11, 12, 13-14, 15-16, 18-19, 20-
21, 22, 23, 25, 30, 26, 28, [30], 29, [31 no hi és] i Sessió extraordinària.  
76Curs de pertinença i títol d’aquest, compositor al qual es dedica la sessió i cronologia del mateix i la 
data i el lloc de la vetllada. 
77 Josep Bartomeu (Programa [IV]) especificà que les traduccions havien estat fetes per Josep Climent 
(pare d’Enric Climent). Tenint en compte que Joaquim Pena fou el gran introductor del gènere a 
Barcelona i que n’havia fet moltes amb anterioritat(1908 i 1938), és rellevant notar que no guarden 
cap relació. Les dues versions de Pena (per cert, molt diferents entre elles, fet normal en separar-les 
tres dècades), a més, van ser adaptades a la música mentre que Josep Climent procurà, només, per la 
comprensió del text per part del públic. 
78 Adjuntades a la pàgina 72 dels Annexos. 
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 A més, caldria posar de relleu el reconeixement que fa de la humilitat dels 

cantants participants del curs, els quals no van parar compte en si allò que cantaven 

«era de lluïment o no» (frase que denota, doncs, que en aquells moments sí que hi 

havia, a Barcelona, diversos cantants preocupats per l’assumpte)79. Tanca l’escrit 

amb una sort d’oda a la cançó, la qual, clama, sempre «arriba al fons general de la 

vida humana i té el do d’emocionar a tothom, d’ésser comprès per tots, d’influir en 

l’esperit de tots» [II]. 

 Pel que fa al títol del curs, és rellevant notar que Bartomeu va voler subratllar 

la paraula lied com a manlleu de l’alemany: sense traduir-la al català (possiblement 

per considerar cançó poc a l’alçada del nom germànic i del gènere que representa) 

però individualitzant-la de la resta amb unes cometes que s’aniran repetint al llarg 

de tots els programes. Aquest fet podria ser un símptoma de la poca freqüència d’ús 

que el mot devia tenir pels volts de 1950.   

 

Descripció del cicle 

 Per a acostar-nos al cicle de concerts, respectarem l’ordre que Josep 

Bartomeu li atorgà a l’àlbum, doncs entenem que aquest va ser el que projectà en 

idear El “Lied” a través del temps. No obstant això, per tal de no crear confusió i com 

que cada concert està numerat individualment, també farem ús d’aquesta 

numeració individual per a facilitar la lectura. 

 Tal com subratlla el melòman en el text introductori al cicle, els orígens del 

lied són remots i, n’han sobreviscut pocs testimonis. És per això que la Sessió 

Inaugural: Els precursors, juntament amb el concert de Lieder suïssos i cançons 

populars (24), busquen d’aproximar l’oient al gènere tot fent un recorregut des del 

segle XV fins al XVIII. Aquest plantejament transversal, també el trobem al concert 

34, el qual combina Àries, balades i lieder: de Bach a Brahms80, en una mena de tast 

                                                                    
79 Les citades Paraules de comiat i regraciament també contenen interessants reflexions al voltant de 
la creixent reproducció musical a través de la ràdio o les gramoles: «la música ha aconseguit una 
difusió que mai havia obtingut abans dels nostres temps, i la difusió representa sempre un perill». 
80 Sobre aquest concert, és rellevant destacar que alguns dels títols dels lieder estan en català, italià 
o francès, fet que fa pensar que, probablement, es cantaren en aquesta llengua. Cap recordar que a 
inicis del segle XX era força comú interpretar els lieder alemanys traduïts (sobretot al francès). 
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del curs. 

 A continuació, els inicis del gènere pròpiament dit s’il·lustren amb 3 sessions 

dedicades als compositors classicistes: Joseph Haydn (1732-1809, sessió 27), 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sessió 32) i Ludwig van Beethoven (1770-

1827, sessió 1), tots tres analitzats en profunditat per Moser81 al llibre que 

Bartomeu usà com a referència. Fins i tot, el repertori escollit per al concert dedicat 

a Beethoven (Geistliche Lieder op.48 i An die ferne Geliebte op.9882), està extret 

íntegrament de la proposta de la primera liederabend (Moser 1937b: 7). 

 Les obres de Carl Maria von Weber (1786-1826, sessió 4), Friedrich Silcher 

(1789-1860, sessió 10) i Robert Franz (1815-1892, sessió 10), menys populars en 

l’època, tenen però una forta presència en la monografia de referència que usà 

Bartomeu, fet que concorda, doncs, amb la visibilitat que ell els donà. 

 Per a abordar Franz Schubert (1797-1828), se li dedicaren tres sessions. Els 

seus dos cicles més coneguts, Die schöne Mullerin (D. 795, 1823) i Winterreise (D. 

911, 1827)83 van ocupar les dues primeres, i també hi va haver un concert de lieder 

variats (17), en el qual no trobem cap paral·lelisme amb la proposta del llibre 

alemany. Així doncs, és possible, que Bartomeu programés les cançons que li 

semblaren més populars (entre les que podríem destacar Der Tod uns das Mädchen, 

Erlkönig i Die Forelle), les quals, amb tota probabilitat, ja formaven part del repertori 

individual de les intèrprets de la sessió84. 

 Karl Loewe (1796-1869) va ser l’encarregat d’abordar el subgènere de la 

balada, en un concert monogràfic (5) sobre el qual Bartomeu considerà que les obres 

estaven «molt lligades al sentit del text poètic, però [que eren] més madures i 

acabades que originals» [I]. Malgrat Moser dedica un capítol sencer al compositor 

(1937a: 128-140), només hem trobat una coincidència entre la seva proposta de 

liederabend (1937b: 77) i la que tingué lloc a Barcelona. 

 El món liederístic de Robert Schumann (1810-1856) és evocat, amb tres 

                                                                    
81 Moser 1937, vol I, capítols 1 i 2. 
82 El qual es considera com el primer cicle de lieder de la història. 
83 Els quals reprodueixen, invertint-ne l’ordre, la segona i tercera Liederabend de Moser. 
84 Núria Quer de Climent i Mª Teresa Balcells. 
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concerts íntegres per als quals Bartomeu proposa tres grans cicles de la història del 

lied (escrits tots ells el 1840): Dichterliebe (op. 48), Liederkreis (op. 39) i Frauenliebe 

und Leben (op. 42)85. D’altra banda, és remarcable que la rellevància que el melòman 

de Pedralbes atorgà al romàntic alemany, contrasta una mica amb la sobrietat amb 

què el tracta Moser, el qual només li dedica una de les seves 12 liederabend (Moser 

1937b)86. No obstant això, si avui en dia s’hagués d’emprendre a Barcelona un cicle 

dedicat a la història del lied, és molt probable que Schumann tingués una presència 

similar de la que va tenir el 1950 al Jardí dels Tarongers. 

 D’igual mode, el cas de Felix Mendelssohn (1809-1847), també resulta 

peculiar en comparar les dues històries del lied germànic: l’escriptor alemany 

eludeix completament el compositor d’Hamburg mentre que Bartomeu li dedicà una 

sessió sencera (la 9) en la qual s’hi sentiren lieder i duets. 

 La sessió onzena s’encarregà d’introduir el «Lied dels nous alemanys»87 amb 

obres de Peter Cornelius (1824-1874), Franz Liszt (1811-1886) i Richard Wagner 

(1813-1883). D’aquesta manera, el públic assistent li fou permès d’apreciar les dues 

tendències predominants en l’època: d’un costat la d’aquests compositors més 

innovadors i, de l’altre, la dels seguidors més o menys fidels a Schumann, com seria 

el cas de Johannes Brahms (1833-1897), abordat en els tres concerts posteriors (12 

a 14). 

 El primer d’aquests tres concerts fou dedicat íntegrament a obres per a 

quartet vocal i piano88 i en destaquen els Zigeunerliedchen (op.112) i la selecció de 

Neue Liebeslieder (op.65). El segon, ja dedicat al lied per a veu solista i piano, 

constitueix un recull de cançons de diversos poetes89 culminat, en el tercer concert, 

pel conegut cicle Die schöne Magelone (op.33)90. 

                                                                    
85 En aquest darrer concert de Schumann (8), també s’inclogueren altres populars lieder del 
compositor. 
86 Les dotze sessions proposades pel tractat alemany estan destinades, respectivament a Beethoven, 
Schubert (3), Loewe, Schumann, Brahms (2), Wolf (3) i Pfitzner. 
87 Nom del desè capítol de Moser 1937, vol. I. 
88 Analitzades en el capítol catorzè (Moser 1937: 328-347). 
89 En aquest cas, no corresponent a cap selecció feta a Das Deutsche Lied. 
90 No obstant, aquest darrer concert va ser culminat per Quatre cants bíblics del mateix compositor 
els quals, temàticament, no s’adiuen massa al cicle de romances del poeta Tieck. Podria tractar-se, 
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 Hugo Wolf (1860-1903), «pessimista [i autor dels] “lieder” del qual la veu 

pren ja deliberadament una iniciativa que la separa de l’acompanyament» [II] 

protagonitzà dos concerts realitzats el mateix dia. En ells s’interpretà una selecció 

dels cicles de Goethe i Mörike però destaca el poc protagonisme que Bartomeu 

atorgà als àlbums italià i espanyol, força més freqüents avui en dia. 

 El tombant del segle XX91 fou abordat al Jardí dels Tarongers per la figura de 

Max Reger (1873-1916), del qual se’n feren lieder de diversos poetes. I a 

continuació, el mateix dia, s’interpretà una petita mostra de Felix Weingartner 

(1863-1942), amb uns lieder escrits per l’emperadriu Elisabet d’Àustria; Rudolf 

Wagner-Régeny (1903-1969), primer compositor viu present al cicle, i Hans Pfitzner 

(1869-1949), «considerat a Alemanya com a successor de Schumann» [II]. D’aquest 

últim, és força probable que Bartomeu agafés les tres cançons amb textos 

d’Eichendorff de la darrera liederabend de Moser. I en aquest punt finalitzaria 

l’àmbit d’influència de Das Deutsche Lied, el manual de referència que usà per 

programar la major part del cicle. 

 La següent sessió doble (20-21), duta a terme el 29 d’abril de 1950, seguí 

posant de relleu les controvèrsies estilístiques pròpies del canvi de centúria 

augmentant progressivament la presència de compositors encara en actiu, dels 

quals, molt probablement, no se n’havien sentit mai obres a Barcelona. De tots ells92, 

el melòman de Pedralbes en destacà, sobretot, Gustav Mahler, pel seu «extraordinari 

valor expressiu, molt nou però dintre una forma no renyida amb les tradicions 

musicals alemanyes». No obstant això, és força sorprenent la marginalitat amb què 

es tracta el compositor dins del cicle interpretant-ne, només, tres lieder93. Si bé és 

cert que el seu origen jueu li complicà l’existència a l’Europa dominada pel nazisme 

(la seva música va ésser considerada «degenerada»), dins la programació d’El “Lied” 

                                                                    
doncs, d’un repertori ja conegut pel tenor Bartomeu Bardagí que va afegir-se per a completar la 
vetllada? 
91 Títol que rep, d’altra banda, el dotzè capítol de Moser, dedicat als compositors de l’entorn de Reger. 
92 Karl Marx (1897-1985), Emil Mattiesen (1875-1939), Joseph Marx (1882-1964), Gustav Mahler 
(1860-1911), Adolf Jensen (1837-1879), Franz Schrecker (1878-1934), Hermann Loens (1866-
1914) i Leo Blech (1871-1958). 
93 Malgrat la seva producció és molt menor, numèricament, en comparació amb la d’altres 
compositors (només va escriure uns quaranta lieder), actualment se li dedicaria tot un concert o, en 
el seu defecte, una part sencera. 
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a través del temps trobem, també, d’altres exemples de biografia similar que en 

surten més ben parats. 

 Richard Strauss (1864-1949), també representant d’aquest romanticisme 

tardà, fou tractat, en canvi, amb molta més deferència, gaudint de dos concerts 

monogràfics en els quals es pogueren sentir la majoria dels seus lieder més populars. 

Per a completar el programa, només hi faltarien els seus Vier letzte Lieder però, 

cronològicament, no era possible perquè, si bé ja editats, no s’estrenaren fins el 22 

de maig d’aquell mateix any94. 

 La presència del suís Othmar Schoeck (1886-1957) fou destacada 

àmpliament pel mateix Bartomeu a la presentació del curs essent conscient que 

introduïa algú desconegut al públic assistent: «arriba un autor nou [...] germànic per 

la tècnica, però d’un lirisme més fresc; natural dintre de la seva saviesa i alegre 

malgrat el seu romanticisme. El teixit musical de l’acompanyament torna a 

aconseguir la melodia alliberada, la qual pren la iniciativa rítmica sense quedar-se 

sola». A més, el concert que li fou dedicat introduí com a novetat la presència d’una 

arpa com a interlocutor de la veu en el diàleg liederístic. 

 A partir de la sessió 26 es produí un gran canvi en el llenguatge musical, 

prenent protagonisme les noves formes impulsades per Arnold Schönberg (1874-

1951) i els seus alumnes de la Segona Escola de Viena. Malgrat Bartomeu hagués 

volgut oferir els concerts en ordre invers, «per raons circumstancials d’estudi i 

d’ordre de recepció de les partitures, els deixebles i els seguidors de Schönberg 

passaren davant del mestre» [II]. No obstant, i atenent la voluntat del melòman, per 

als comentaris, seguirem la cronologia històrica i ens aproximarem, en primer lloc, 

al concert dedicat a Arnold Schönberg i Paul Hindemith (1895-1963). Després de 

l’impacte que tingué l’estrena barcelonina del Pierrot Lunaire de Schönberg95 (amb 

Marya Freud com a solista recitant), Bartomeu va voler reprogramar l’obra a la sala 

Vila-Arrufat del seu domicili. El cicle atonal, de requeriments instrumentals molt 

                                                                    
94 Els concerts de Strauss al Jardí dels Tarongers tingueren lloc els dies 6 i 7 de maig de 1950, per 
tant, dues setmanes abans de l’estrena dels últims lieder del compositor. 
95 El 29 d’abril de 1925 al Palau de la Música. Dirigit pel mateix compositor, el concert tingué lloc en 
el marc del Festival Schönberg organitzat per l’Associació Música «da Camera». 
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explícits96, fou acompanyat, a la segona part de la sessió, per Die Junge Magd, obra 

de joventut de Hindemith per a contralt, flauta, clarinet i quartet de corda. Així 

doncs, amb el canvi de llenguatge tonal també arribà a Can Bartomeu la 

diversificació instrumental iniciada ja per la citada obra de Schoeck. També és 

rellevant destacar que al programa del concert s’especifica, per primera vegada, 

l’editorial musical, fet que pot respondre a requeriments de drets d’autoria acordats 

per Bartomeu per a poder disposar de les partitures. 

 Les sessions 26 i 28 es dedicaren, majoritàriament, als alumnes i seguidors 

de Schönberg: Anton Webern (1883-1945), Ernst Krenek (1900-1991), Alban Berg 

(1885-1935) i Hans Eisler (1898-1962). Sembla clar que l’audició de la música de la 

Segona Escola de Viena deuria causar força impressió al Jardí dels Tarongers, doncs 

el propi Bartomeu no escatima mots a l’hora de subratllar la raresa d’algunes peces 

(com les de Webern), les quals titlla de «realment agres i difícils d’assimilar» [II]. Les 

obres de Heinrich Kaminski (1886-194697), en canvi, foren acollides més 

favorablement pel melòman el qual afirmà que «són una meravella de composició i 

de sonoritat alhora novíssima i agradosa». D’aquest «alhora» emfàtic podem 

entendre que Bartomeu devia considerar que els canvis de sonoritat musical no 

tenien per què anar acompanyats de disgustos auditius. 

 Per tancar El “Lied” a través del temps, es dedicà una sessió (la 29) a 

compositors d’origen no germànic però amb una marcada influència dels grans 

mestres del lied (juntament amb les seves respectives tradicions folklòriques). És 

curiós destacar que les obres d’Emil Dãrzinš (1875-1910) i Jãnis Medinš (1890-

1966), harmonitzacions de cançons populars, van ser cantades en francès, fet que 

pot respondre a l’origen de l’edició de les partitures. Tanmateix, els lieder de Zoltán 

Kodály (1882-1967) i Béla Bartók (1881-1945), ja es van interpretar en la llengua 

majoritària del gènere, de la mateixa manera que els audicionats a la segona part de 

la sessió, pertanyents al compositor noruec Edvard Grieg (1843-1907), i força més 

freqüents de sentir avui en dia. Donada l’exhaustivitat de la programació ideada per 

Josep Bartomeu i, tenint en compte que, conceptualment i geogràfica, casaria amb la 

                                                                    
96 Està escrita per a ser tocada amb piano, flauta, “piccolo”, clarinet, clarinet baix, violí, viola i 
violoncel. 
97 Al qual Bartomeu es refereix com si encara fos viu tot i haver mort el 1946 (El nostre programa 
[II]). 
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proposta de Grieg, es podrien haver inclòs, també, alguns lieder del finès Jean 

Sibelius (1865-1957). 

L’àlbum relligat amb els programes de la temporada conté, també, una sessió 

extraordinària realitzada el febrer del curs següent. Protagonitzada pels populars 

liederistes alemanys Gerda Lammers i Gustav Beck, els quals ja havien debutat junts 

a Barcelona l’any 194298. La vetllada va incloure cançons de Beethoven, Schubert, 

Schumann, Brahms, Wolf i Strauss de manera que es finalitzà el cicle del Jardí dels 

Tarongers amb un cert retorn als orígens del gènere.  

Amb tot, és interessant recordar que El “Lied” a través del temps” fou la 

primera «sèrie de concerts de música homogènia» que Josep Bartomeu es proposà 

de programar doncs, fins llavors, tenia acostumat el públic a propostes molt més 

variades de gènere. Aquest curs, doncs, marcà un abans i un després en l’activitat de 

la casa la qual, des de llavors, estaria regida majoritàriament per cicles monogràfics. 

A més, l’amfitrió de la casa, també valorà molt positivament el grau d’aprofundiment 

que els havia permès aquest curs temàtic extraient algunes conclusions recollides 

també en El nostre programa [III]. Així, afirmava que «existeixen molts autors de 

“Lieder” de gran interès, les obres dels quals poden servir per variar o refrescar els 

programes de concert99», a més de tenir unes paraules dedicades als compositors 

moderns i la seva relació amb els orígens del gènere100. 

 Per cloure els comentaris al cicle, voldríem afegir que, si bé en alguns casos 

hem intentat establir paral·lelismes entre el curs que oferí Josep Bartomeu a l’entorn 

de l’any 1950 i el que es programa més freqüentment en l’actualitat, també seria 

molt interessant, de cara a un futur, poder comparar aquest cicle amb un de similar 

dut a terme als països germànics de l’època (per tal de poder contrastar la 

rellevància atorgada a cada autor) i en alguna sala de concerts de Barcelona o 

                                                                    
98 En un concert organitzat per Educación y Descanso al Palau de la Música. 
99 Tot i que, a continuació, prosseguia «però que, en general, els músics més coneguts, els consagrats 
pel temps, són els de major vàlua, si no sempre els més interessants...». 
100 «Que els compositors moderns difícilment poden defugir la tradició, si no volen abandonar el 
caràcter íntim i volgudament limitat del “Lied”; i que no poques vegades tornen a composar sobre 
poesies romàntiques, clàssiques o antigues, retrocedint fins als temps de Goethe, d’Eichendorff, 
d’Uhland, de Miller [Müller?], de Mörike, o més encara, fins als poemes de l’antic recull “Des Knaben 
Wunderhorn”, com fan per exemple Strauss o Mahler...». 
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Madrid (per identificar el repertori que els promotors musicals consideraven 

solvent per a programar a part d’identificar possibles estrenes a la ciutat d’algunes 

de les obres contemporànies).  

 A fi d’ampliar l’anàlisi històric de l’organització del curs, a més, seria també 

molt interessant poder tenir accés a les partitures que es van fer servir per als 

concerts per tal de determinar-ne l’origen (i per quina via van arribar als músics del 

Jardí dels Tarongers) a més de poder observar les anotacions musicals i 

lingüístiques que en van fer els intèrprets per aprofundir en el treball de les obres. 

 

 

Els artistes participants 

 Més enllà de l’excepcionalitat històrica de la programació del cicle i de la 

riquesa i l’interès musical que en suscita, ens falta posar en relleu la feina dels 

artistes participants. Parafrasejant un dels articles de Montsalvatge a Destino 

qüestionarem «Qui dels nostres instrumentistes o cantants en actiu [en aquell 

moment, s’entén] no ha sigut sol·licitat per a “fer música” a casa de Bartomeu?». 

Malgrat combinar la presència d’intèrprets professionals amb amateurs, tots els 

concertistes que en formaren part eren presents, habitualment, en els programes 

dels concerts públics que oferien a Barcelona les diverses agrupacions en actiu 

(Montsalvatge 1956: 37). Malgrat són molts els noms que no han transcendit fins els 

nostres dies, és imprescindible reconèixer la tasca desenvolupada per tots ells a 

l’hora de preparar aquesta pluralitat de repertoris. I, tal com digué Bartomeu, «d’ells 

pot dir-se ja que han creat escola, que han donat el model a seguir per a tots aquells 

que vulguin dedicar-se al conreu de la cançó culta»101. 

 Tant amb les Paraules de comiat i regraciament102 que els dedicà el melòman 

com amb la carta que els artistes li dedicaren en agraïment per l’oportunitat rebuda 

podem veure que l’ambient i el tracte que establia Bartomeu amb els artistes era 

sempre de proximitat i confiança afavorint, d’aquesta manera, el bon ambient de 

                                                                    
101 El nostre programa [III]. 
102 Apèndix inclòs en els àlbums relligats del cicle conservats a la Biblioteca de Catalunya i en alguns 
domicilis particulars reproduït a la pàgina 72 dels Annexos. 
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treball a la casa. A més, les diverses referències consultades (Montsalvatge, Taverna-

Bech, etc.) parlen de la freqüència amb què la majoria d’artistes implicats en el curs 

assistien també a la resta de concerts creant d’aquesta manera autèntiques sinèrgies 

artístiques i formatives. Aquesta idea, a més, quedà també palesa en la carta 

d’agraïment dels intèrprets a Bartomeu tal com podem llegir en el següent fragment: 

«Nosaltres, artistes molt modestos hem tingut ocasió dins la seva casa de barrejar-

nos amb artistes prestigiosos, la qual cosa ens ha proporcionat una lliçó i ens ha 

obligat a exigir-nos a nosaltres mateixos la més depurada interpretació, la màxima 

dignitat artística d’acord amb les nostres facultats, en conseqüència amb el marc que 

ens acollia».  

  Fent un cop d’ull al llistat d’artistes destaca, en primer lloc, la marcada 

predominança femenina en un moment en què l’activitat professional de les dones 

era poc més que domèstica. Amb aquest fet veiem, però, l’empremta que causà la 

proliferació de formacions corals a Barcelona juntament amb la intensa activitat 

impulsada per les associacions de concerts comentades en el primer apartat. D’aquí 

sorgiren, doncs, la majoria de les cantants del cicle. D’altra banda, també és 

destacable el fet que algunes d’elles interpretessin cicles de lieder considerats, 

habitualment, com a masculins103.  

 Les taules reproduïdes a continuació ens mostren, esquemàticament, les 

dades trobades en referència als cantants i pianistes del cicle: 

 

Nom Naix.-Mort Corda Altres dades 

Concepció Badia d’Agustí  1897-1975 Soprano  Alumna de d’E. Granados i R. Culmell104 

Bartomeu Bardagí  1916-2003 Tenor També mestre de català 

Aurèlia Basso de Balaguer  Soprano  Alumna de Conxita Badia 

Margarita Casasús de Goller  Soprano  Mare de Carme i Margarita Goller 

Mª Carme Espona  1919-2010  També locutora de ràdio 

Carme Goller  Soprano Membre de l’Orfeó Laudate i Ars Musicae 

Margarita Goller  Contralt Solista en alguns concerts al Palau 

                                                                    
103 És el cas, per exemple d’An die ferne Geliebte de Beethoven o el Dichterliebe de Schumann. 
104 La dilatada carrera de Conxita Badia no es pot encabir en aquesta taula per la qual cosa 
recomanem veure Alavedra (1975). 
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Emília Quer de Baucis  Soprano  Membre de l’Orfeó Laudate i Ars Musicae 

Núria Quer  Mezzo Membre de la Capilla Clásica Polifónica 

Lolita Torrentó  1921-? Soprano Cantà freqüentment al Palau i el Liceu 

Montserrat Turullols  Mezzo Cantà amb la Capilla, l’Orfeó Català, l’OMB  

Montserrat Urgell  Soprano  

Gerda Lammers 1915-1993 Soprano Reconeguda cantant alemanya. 

  

Comentem a part el Quartet Filharmonia (1946, dirigit per Enric Climent), 

per tractar-se d’un grup estable amb activitat musical pròpia. Format per Emília i 

Núria Quer, el tenor Ramon Forés105 i Enric Climent (1910-1983) com a baix i 

director, fou una formació de cambra que es dedicà a una gran diversitat de 

repertoris (des de la música del Renaixement fins a la contemporània). 

 Pel que fa als pianistes participants, només destacarem, abans d’adjuntar la 

taula, l’absència de Pere Vallribera (1903-1990)106 important liederista català el 

qual, a més de ser un habitual en els concerts domèstics, tocà força vegades en les 

temporades posteriors del Jardí dels Tarongers.  

 

Nom Naix.-Mort Altres dades 

Enriqueta Garreta 1907-1971 Neboda d’Eduard Toldrà 

Josep Rius    

Mercè Llates107  Membre d’Ars Musicae i mestra al Conserv. del Liceu. 

Ernest Cervera  1896-1972 També pedagog, compositor i fundador de la RMC 

Concepció Badia d’Agustí  1897-1975 Només apareix com a pianista al Jardí amb A. Basso 

Pablo Dini   Fill de Bonaventura Dini (violoncel·lista a l’OPC)? 

Mª Teresa Balcells 1912-1999 Mestra del Conservatori i gran pianista acompanyant 

Josep Mª Roma 1902-1981 Alumne d’E Granados, F. Marshall i D. Mas i Serracant 

 

Finalment, citarem Rosa Balcells de Ramírez (1914-1997), germana de Mª 

Teresa Balcells i reconeguda arpista barcelonina, a més dels membres dels dos petits 

                                                                    
105 Del qual no n’hem trobat les dades vitals. 
106 Veure Vallribera (2011). 
107 O Llatas, doncs apareix referida indistintament amb les dues grafies. 
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conjunts de cambra requerits en els concerts 28 i 30: Francesc Reixach (flauta i 

“picolo”), Eduard Bocquet i Domènec Ponsa (violins), Lluís Benejam (viola), Josep 

Trotta (violoncel), Renata Tarragó (guitarra) León Sanpedro (requint), Josep 

González (clarinet) i Josep Xirau (clarinet baix). Molts d’aquets músics van fer una 

important carrera però no ens estendrem en les seves biografies  per tractar-se 

d’una aparició anecdòtica dins el cicle de lied analitzat. 
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CONCLUSIONS 
 

 Tenint constància familiar de l’activitat cultural i musical que Amèrica Cazes 

de Coma desenvolupà al seu domicili de Barcelona, majoritàriament durant la 

dècada de 1940, vaig plantejar com a objectiu principal descobrir altres famílies que 

haguessin acollit sessions musicals domèstiques –i, més concretament, concerts de 

lied- durant el primer franquisme a la ciutat (1939-1959). Buscava també identificar 

cronològicament els períodes amb més exemples i observar en quines zones de 

Barcelona s’ubicaven els domicilis organitzadors per, finalment, identificar quins 

intèrprets havien participat en aquestes vetllades posant en relleu un altre vessant 

de la seva carrera professional. 

El primer franquisme a Barcelona sovint s’ha considerat, musicalment, un 

lent i dificultós despertar després del sotrac de la Guerra Civil espanyola (1936-

1939); però res més lluny de la realitat. Malgrat haver-hi encara pocs estudis 

publicats al respecte, tal com hem vist en el decurs del treball, la intensa activitat 

desenvolupada durant el conflicte i després d’aquest, avala la importància que el fet 

musical tingué per la societat local la qual, en moments de debilitat institucional, no 

va dubtar a prendre les regnes per a oferir als seus conciutadans alternatives de gran 

qualitat. És precisament dins d’aquest context on s’emmarquen les sessions 

musicals domèstiques que es van dur a terme a la burgesa Barcelona postbèl·lica, 

nombroses vetllades amb un important pes històric i artístic poc reconegut fins ara. 

D’entre la vintena d’exemples identificats en el moment de tancar aquest 

treball, l’activitat que Josep Bartomeu promogué al seu domicili de Pedralbes 

(anomenat Jardí dels Tarongers) fou, sens dubte, la més sorprenent. L’exhaustivitat 

de les onze programacions que va dur a terme entre els anys 1948 i 1958, sumada a 

la gran diversitat de gèneres i estils que va arribar a oferir fan que el mecenatge que 

desenvolupà no tingui parangó. Bartomeu recuperà música del passat que Barcelona 

havia gairebé oblidat alhora que no dubtà a promoure l’obra dels compositors més 

estrictament contemporanis -catalans i estrangers- confiant, sempre, en intèrprets 

locals.  
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Tots aquests factors tenen una elevada rellevància històrica i només han estat 

abordats molt superficialment fins a dia d’avui, però l’excepcionalitat no acaba aquí. 

La programació setmanal que oferí el melòman aplegava, en ocasions, al voltant d’un 

centenar de persones –sense discriminació d’accés segons fonts de l’època, tot i que 

caldria posar-ho en quarantena– en un moment en què Barcelona estava sotmesa a 

una severa censura a més d’una estricta limitació del dret de reunió. Amb tot, 

atenent aquest context social i polític –al qual hauríem d’afegir la recent finalitzada 

Segona Guerra Mundial– podríem considerar l’execució del curs El “Lied” a través 

del temps (1949-1950), quelcom molt singular doncs la programació incloïa obres 

escrites per compositors jueus, alguns d’ells considerats «degenerats» o prohibits 

pel nazisme i, a més, presentant-ne els textos dels poemes traduïts al català, llengua 

absolutament prohibida a l’estat. 

Musicalment, l’anàlisi del cicle ha tret a la llum el profund coneixement del 

gènere que va assolir Bartomeu (introduint lieder de compositors estrictament 

contemporanis que, possiblement, encara no s’havien sentit a la ciutat) juntament 

amb la voluntat de perdurabilitat i transcendència que movia la seva colossal 

empresa, materialitzada en els àlbums relligats que enviava als seus amics. 

Tanmateix, encara no podem dir que aquesta voluntat hagi estat corresposta 

actualment doncs el seu Fons de la Biblioteca de Catalunya resta pendent de 

catalogació i la biblioteca de la Casa Bartomeu (gestionada actualment pel Consell 

Català de la Música) acumula centenars d’altres programes que clamen ser estudiats 

en profunditat. 

 El “Lied” a través del temps constitueix una fita prominent no només per al 

món dels concerts domèstics (en ser el primer cicle temàtic d’aquest abast 

organitzat en una casa particular) sinó també per la presència del gènere dins del 

global dels concerts de la ciutat de Barcelona.  

Reprenent l’activitat liederística documentada més enllà del domicili del Sr. 

Bartomeu, veiem que la presència del gènere –impulsat a nivell públic per Joaquim 

Pena i el wagnerianisme– també tingué repercussió fora dels puntuals concerts que 

se’n poguessin oferir a les sales públiques de Barcelona. A més, la calendarització 

d’aquestes sessions ha permès observar un creixement progressiu al llarg de la 

dècada dels quaranta, coincidint amb el retorn de Conxita Badia de l’exili –qui fou 
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una de les més grans representants del gènere a Catalunya– i l’inici de l’activitat al 

Jardí dels Tarongers.  

 Ubicant geogràficament els domicilis que he pogut identificar, s’observa una 

gran concentració d’activitat als barris de l’anomenada zona alta de la ciutat (el Sr. 

Bartomeu a Pedralbes, els Bonet Armengol i els Pons Rivière a Les Tres Torres, i el 

Sr. Bertrand i Serra a La Bonanova-Sant Gervasi) zona on, segons els testimonis 

consultats, era més improbable que s’hi personés qualsevol membre del Règim. 

D’altra banda, les trobades realitzades en cases de l’Eixample (com és el cas de les 

organitzades per Amèrica Cazes), van comptar amb l’aprovació de contactes 

relacionats amb la censura els quals facilitaren el tranquil desenvolupament de les 

vetllades. 

 Pel que fa a l’àmbit dels artistes participants, ha aflorat una dimensió que 

habitualment no es contempla en les biografies i estudis sobre les seves carreres 

professionals, centrats majoritàriament en les trajectòries públiques. En alguns 

casos els concerts domèstics suposaren primeres oportunitats cabdals per al 

descobriment de joves talents -de vegades presentats pels propis mestres- com és 

el cas de Victòria dels Àngels o Montserrat Caballé. En altres, alguns artistes 

consagrats aprofitaren l’ambient familiar i distès de les vetllades per rodar repertori 

nou o aproximar-se al públic des de noves perspectives com feren, segons els seus 

familiars, Alícia de Larrocha o la mateixa Conxita. Amb tot, el gènere del lied, íntim i 

cambrístic per definició, no podia trobar un millor escenari on desenvolupar-se, 

també de la mà de músics amateurs de grandíssima qualitat que van trobar, en 

aquest circuit alternatiu, oportunitats impensables d’altra manera.  

 

Finalment, voldria remarcar la importància que ha tingut per al 

desenvolupament de la investigació el contacte amb testimonis que van viure els 

citats concerts: músics i familiars, públic assistent, i organitzadors o fills d’aquests. 

Ha estat imprescindible. La bibliografia resulta, encara, escassa i és important no 

deixar passar l’oportunitat de recollir aquest material de primera mà mentre sigui 

possible doncs el temps, malauradament, juga a la contra de la recuperació 

d’aquesta memòria. La naturalesa d’aquest treball no m’ha permès d’incloure tota la 
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informació compilada però la recerca no ha arribat a la seva fi: encara queda camí 

per recórrer dins el camp dels concerts domèstics, aquests autèntics revulsius 

culturals que van contribuir a dinamitzar la vida cultural de la ciutat en temps de 

repressió i clandestinitat.   
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Premsa 

A més dels articles especificats a l’apartat de referències, s’han consultat, més 
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 “Vida Sociable” i “Ecos de Sociedad” a La Vanguardia (1934-1955) a càrrec de 
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[pseudònim de Luis Monreal de Tejada]. 
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ÍNDEX D’ENTREVISTES 
 

1. Narcís Bonet Armengol (gravació enviada) 8 de febrer 

Compositor, pianista i fill de Ma. Mercè Armengol, organitzadora de concerts. 

2. Mariona Agustí Badia 24 de febrer 2016, 15’30h. 

Filla de Conxita Badia, important cantant i liederista en molts concerts domèstics. 

3. Josep Ma. Busquets  18 de març 2016, 18h. 

President del Consell Català de la Música, qui gestiona actualment el Jardí dels Tarongers. 

4. Jordi Cervelló (telefònica) 18 d’abril 2016, 12h. 

Compositor, violinista i fill d’organitzadora de concerts ocasional. 

5. Isabel Rocha Barral  19 d’abril 2016, 17h. 

Pianista, músic a Ars Musicae i estudiosa de l’associació. 

6. Mònica Pagès Santacana (telefònica) 4 de maig 2016, 10h.  

Periodista especialista en l’època i autora de publicacions relacionades. 

7. Alícia Torra de Larrocha 25 de maig 2016, 11h. 

Filla d’Alícia de Larrocha i qui en gestiona l’arxiu. 

8. Jordi Bonet Armengol i Mariona Agustí Badia 27 de maig 2016, 15’45h. 

Fill de Ma. Mercè Armengol i membre del grup cultural Torras i Bages. 

9. Jordi Roch i Bosch 30 de maig 2016, 13h. 

Antic president de JMB i actual president de JME. 

10. Mª Mercedes (Marita) Gomis Bertrand 30 de maig 2016, 17h. 

Filla de Ricard Gomis, membre del Club 49 i propietaris de La Ricarda. 

11. Sílvia Pujalte 16 de juny 2016, 19’30h. 

Especialista en lied. 
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ANNEXOS 

 

I. Llista de les entitats i solistes instrumentals i vocals 

 

Llista extreta de l’Addenda del llibre autoeditat Deu anys de música al Jardí dels 

Tarongers (Bartomeu:1958). 
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II. Inte rprets d’El “Lied” a través del temps 

 

Tots els noms dels intèrprets s’han reproduït tal com apareixen al programa 

corresponent. Al cognom de les dones s’hi afegí el del marit en contraure matrimoni.  

 

Sessió Obres interpretades Artistes participants 

1 
Geistliche lieder i An die ferne 

Geliebte de Beethoven 
Mª Carme Espona i Enriqueta Garreta 

2 Winterreise de Schubert Bartomeu Bardagí i Josep Rius 

3 
Die schöne Mullerin i altres cançons 

de Schubert 
Montserrat Turullols i Mercè Llates 

4 Diversos lieder de von Weber Emília Quer i Ernest Cervera 

5 Balades de Loewe 
Núria Quer de Climent i Mª Teresa 

Balcells 

6 Dichterliebe de Schumann 
Concepció Badia d'Agustí i Mª Teresa 

Balcells 

7 Lieder de Schumann i Eichendorff 
Núria Quer de Climent i Mª Teresa 

Balcells 

8 
Frauenliebe und Leben de Schumann 

i altres lieder 
Mª Carme Espona i Enriqueta Garreta 

9 Lieder i duets de Mendelssohn 
Carme Goller, Margarida Goller i Pablo 

Dini 

10 
Lieder per quartet de F. Silcher i 

lieder de R. Franz 

Quartet Filarmonia i Emília Quer de 

Baucis i Ernest Cervera 

11 
Lieder de P. Cornelius, F. Liszt i R. 

Wagner 
Montserrat Turullols i Mercè Llates 

12 
Lieder i valsos per a quartet i piano de 

Brahms 

Quartet Filarmonia i Mª Teresa Balcells i 

Joaquim Serra 

13 Lieder de Brahms Montserrat Turullols i Mercè Llates 

14 
Die schöne Magelone de Brahms i 

altres lieder 
Bartomeu Bardají i Mª Teresa Balcells 

15 Lieder de Wolf Bartomeu Bardají i Mª Teresa Balcells 

16 Lieder de Wolf Mª Carme Espona i Enriqueta Garreta 

17 Lieder de Schubert 
Núria Quer de Climent i Mª Teresa 

Balcells 

18 Lieder de Max Reger Emília Quer de Baucis i Ernest Cervera 
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19 
Lieder de F. Weingartner, R. 

Wagner-Régeny i H. Pfitzner 

Margarita Goller, Carmen Goller i Pablo 

Dini 

20 
Lieder de K.Marx, E. Mattiesen, J. 

Marx i G. Mahler 
Emília Quer de Baucis i Ernest Cervera 

21 
Lieder de A. Jensen, F. Schreker, H. 

Loens i L. Blech 

Margarita Goller, Carmen Goller i Pablo 

Dini 

22 Lieder de Strauss Montserrat Turullols i Mercè Llates 

23 Lieder de Strauss 
Aurèlia Basso de Balaguer i Concepció 

Badia d'Agustí 

24 Lieder suïssos i cançons populars 
Margarita i Carmen Goller, Margarita 

Casasús de Goller i Pablo Dini  

25 Lieder d'O. Schoeck 
Emilia Quer de Baucis i Ernest Cervera i 

Rosa Balcells de Ramírez 

26 
Lieder d'A. Webern, E. Krenek i A. 

Berg 

Concepció Badia d'Agustí i  Mª Teresa 

Balcells 

27 Lieder de Haydn Montserrat Urgell i Josep Mª Roma 

28 
Lieder de H. Eisler, A. Webern i H. 

Kaminski 

Carme Goller i Lolita Torrentó 

(cantants) + conjunt cambra 

29 
Lieder d'E. Grieg, Z. Kodály, B. 

Bartók, E. Darzins i J. Medins 

Aurèlia Basso de Balaguer i Concepció 

Badia d'Agustí 

30 Lieder de Schönberg i Hindemith 
Margarita Goller i Pablo Dini + conjunt 

de cambra 

32 Lieder de Mozart Montserrat Urgell i Josep Mª Roma 

34 
Àries, balades i lieder des de Bach a 

Brahms 
Mª Carme Espona i Enriqueta Garreta 

I 
Sessió innaugural: Els precursors 

[del Lied] 
Quartet Filarmonia 

E 

Sessió extraordinària: Lieder de 

Beethoven, Schubert, Schumann, 

Brahms, Wolf i Strauss 

Gerda Lammers i Gustav Beck 

 

 

 

  



El lied més casolà 
Martina Ribalta Coma-Cros 

 
 

66 
 

III. Compositors interpretats a El “Lied” a través del temps 

 

Llistat cronològic dels compositors interpretats al llarg del cicle. S’han ressaltat les 

dates de defunció dels compositors que encara eren vius en el moment d’interpretar 

els seus lieder al Jardí dels Tarongers 

 

Dates 

biogràfiques 
Compositor 

Lloc de 

naixement 

Sessions on 

s'interpreta 

1732-1809 Joseph Haydn Rohrau 27 

1756-1791 Wolfgang Amadeus Mozart Salzburg 32 

1770-1827 Ludwig van Beethoven Bonn 1 

1786-1826 Carl Maria von Weber Eutin 4 

1789-1860 Friedrich Silcher Schnait 10 

1796-1869 Karl Loewe Löbejün 5 

1797-1828 Franz Schubert Viena 2, 3 i 17 

1809-1847 Felix Mendelssohn Hamburg 9 

1810-1856 Robert Schumann Zwickau 6, 7 i 8 

1811-1886 Franz Liszt Doborján 11 

1813-1883 Richard Wagner Leipzig 11 

1815-1892 Robert Franz (Knauth) Halle 10 

1824-1874 Peter Cornelius Maguncia 11 

1833-1897 Johannes Brahms Hamburg 12, 13 i 14 

1837-1879 Adolf Jensen Königsberg 21 

1843-1907 Edvard Grieg Bergen 29 

1860-1903 Hugo Wolf Windischgraz 15 i 16 

1860-1911 Gustav Mahler Kaliště 20 

1863-1942 Felix Weingartner Zara 19 

1864-1949 Richard Strauss Munich 22 i 23 

1866-1914 Hermann Loens Kulm 21 

1869-1949 Hans Pfitzner Moscou 19 

1871-1958 Leo Blech Aquisgrà 21 

1873-1916 Max Reger Brand 18 
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1874-1951 Arnold Schönberg Viena 30 

1875-1910 Emil Darzins Jaunpiebalga 29 

1875-1939 Emil Mattiesen Dorpat 20 

1878-1934 Franz Schreker Monaco 21 

1881-1945 Béla Bartók Sânnicolau 29 

1882-1964 Joseph Marx Graz 20 

1882-1967 Zoltán Kodály Kecskemét 29 

1883-1945 Anton Webern Viena 26 i 28 

1885-1935 Alban Berg Viena 26 

1886-1946 Heinrich Kaminski Tiengen 28 

1886-1957 Othmar Schoeck Brunnen 25 

1890-1966 Janis Medins Riga 29 

1895-1963 Paul Hindemith Hanau 30 

1897-1985 Karl Marx Munich 20 

1898-1962 Hans Eisler Leipzing 28 

1900-1991 Ernst Krenek  Viena 26 

1903-1969 Rudolf Wagner-Régeny Augusr 19 
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IV. El nostre programa 

 

Text introductori a El “Lied” a través del temps inclòs als àlbums relligats que Josep 

Bartomeu va enviar a les seves amistats en acabar el cicle.  
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V. Paraules de comiat i regraciament 

 

Text inclòs al final dels àlbums d’El “Lied” a través del temps.  
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VI. Corresponde ncia relacionada amb el cicle 

 

Carta de part dels artistes participants a Josep Bartomeu, datada el juliol de 1950. 
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Carta del públic assistent a Josep Bartomeu, datada el juliol de 1950 i signada per 

Josep Bliment. 

 

 

 


