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EXTRACTE 

La finalitat d’aquest Projecte Fi de Grau és descobrir els clarinetistes que hi havia a Barcelona 

des de la segona meitat del segle XIX fins a la Guerra Civil, tant a nivell d’intèrprets com a nivell 

de professors. A més, ens hem proposat conèixer en quines institucions educatives aquests 

professors impartien les seves classes, com l’Escola Municipal de Música de Barcelona o el 

Conservatori del Liceu. Això ens ha portat, també, a identificar en quines agrupacions musicals 

desenvolupaven la seva carrera —com l’Orquestra Pau Casals, la Banda Municipal de Barcelona, 

l’Orquestra del Liceu o diferents orquestres de ball en les quals oferien concerts populars al llarg 

del territori. La metodologia utilitzada ha estat l'extracció i l’anàlisi de ressenyes 

hemerogràfiques i la recerca específica sobre la carrera artística del clarinetista que 

possiblement va realitzar a nivell estatal els primers enregistraments per a aquest instrument: 

en Josep Nori.  

EXTRACTO 

La finalidad de este Proyecto Fin de Grado es descubrir los clarinetistas que había en Barcelona 

desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Guerra Civil, tanto a nivel de intérpretes como a 

nivel de profesores. Además, nos hemos propuesto descubrir en qué instituciones educativas 

estos profesores impartían sus clases, como la Escuela Municipal de Música de Barcelona o el 

Conservatorio del Liceo. Esto nos ha llevado a identificar en qué agrupaciones musicales 

desarrollaron su carrera –como la Orquesta Pau Casals, la Banda Municipal de Barcelona, la 

Orquesta del Liceo o diferentes orquestas de baile con las cuales ofrecían conciertos populares 

a lo largo del territorio. La metodología utilizada ha sido la extracción y el análisis de reseñas de 

hemerotecas y la búsqueda específica sobre la carrera artística del clarinetista que posiblemente 

realizó a nivel estatal las primeras grabaciones para este instrumento: Josep Nori.  

ABSTRACT 

The purpose of this graduation project is to discover the clarinetists that Barcelona had from the 

middle of the nineteenth century until the Civil War, as performers or as teachers. In addition, 

we decided to investigate about the music institutions that these teachers taught in places such 

as the Municipal School of Music in Barcelona or the Liceu’s Conservatory. This has led us to 

identify in which musical wind bands or orchestras developed their career –as the Orquestra Pau 

Casals, the Barcelona Municipal Wind Orchestra, the Liceu’s Orchestra or different popular 

ochestras. The methodology used has been the extraction an analysis of reviews in old 

newspaper and the specific search for the artistic career of Josep Nori.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El clarinet ha estat, des de final del segle XVIII i fins ben entrat el segle XIX, l'instrument 

solista de diverses agrupacions instrumentals europees, des de les orchestres 

d'harmonie franceses fins a les bandes alemanyes, passant per les orquestres de teatre, 

les de ball i també les diferents formacions de cambra.   

La influència que va deixar el clarinet als Països Catalans, des de les orquestres festives 

de l'Empordà i fins les bandes valencianes, forma part d'aquesta preeminència d'un 

instrument solista arribat de l'Europa central. Des de llavors, tenim constància de grans 

clarinetistes que treballaven a Barcelona des de mitjan segle XIX.  

Arran de l’assignatura de Música Catalana dels segles XIX i XX amb la professora Anna 

Costal, se’m va despertar un desig per saber més sobre el nostre passat clarinetístic, ja 

que mai havia sentit ni llegit res sobre la història del clarinet a Catalunya. Volia conèixer 

com va arribar a Barcelona, on es tocava, quins compositors dedicaven les seves obres 

a aquest instrument, des d’on provenien les diferents escoles clarinetístiques. A nivell 

personal, considero que era un buit que necessitava omplir.  

En aquest Projecte de Fi de Grau, descobrirem qui eren els clarinetistes de l’època els 

quals la premsa citava, d’on provenien, com eren, com tocaven, a quins teatres i amb 

quines agrupacions tocaven i, fins i tot, podrem escoltar i analitzar les primeres 

gravacions històriques de clarinet a la ciutat de Barcelona. 

Les meves hipòtesis inicials em feien pensar que la gent de l’època devien tenir moltes 

més dificultats per tocar (possiblement degut a la poca modernització dels instruments), 

que no li donaven tanta importància als errors i que tampoc tenien cura del so. 

Segurament devien ser autodidactes i no seguien cap tipus d’escola. També creia que 

molts clarinetistes provenien de bandes militars, o simplement quedaven amb els seus 

amics per tocar música divertida per passar-s’ho bé. Pensava també que seria molt més 

fàcil trobar informació. Un parell de llibres antics segur que en parlen, em deia a mi 

mateixa. Vet aquí que no tot ha estat tan fàcil.  

Des d’un primer moment, com que la idea inicial era trobar partitures inèdites per a 

clarinet de compositors catalans d’aquella època, vaig començar la meva cerca visitant 

la Biblioteca Nacional de Catalunya i el Centre de Documentació de l’Orfeó Català i vaig 
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comprovar que no hi havia gaires partitures que reunissin aquestes característiques, ni 

manuscrits ni correspondència que em guiessin o em donessin alguna pista. Allò va ser 

una mica entristidor. En aquell moment vaig decidir canviar de camí.  

Havia llegit sobre uns cilindres de cera i unes gravacions d’un tal Josep Nori en un Treball 

de Recerca realitzat per un company de l’Esmuc, l’Abel Batlles. Ho vaig trobar 

interessant però no havia fet gaire cas a la seva troballa. Per altra banda, al trobar i llegir 

la tesi doctoral El Clarinete en España: historia y repertorio hasta el s. XX de José 

Fernández (2010), vaig veure que en parlava una mica a nivell estatal tot i fent petites 

pinzellades sobre Catalunya. Començant a buscar i a remenar per arxius, llibres i també 

per la xarxa, em vaig adonar que era evident que ningú havia escrit sobre clarinetistes 

de la segona meitat del segle XIX fins la Guerra Civil a nivell de Catalunya i menys, a nivell 

de Barcelona. Apareixien noms de clarinetistes dintre programes de mà, alguna ressenya 

en hemeroteques però molt poques fotografies. Havia de trobar tota aquesta 

informació, ordenar-la, entrelligar-la i poder fer-ne una cronologia lògica.  

Finalment i en un espai de temps de més de vuit mesos, vaig anar reunint informació a 

partir de llibres, revistes, arxius històrics, contactant amb familiars directes dels 

clarinetistes que més m’interessaven, contactant amb fills de músics que van tenir una 

relació directa amb ells i vaig poder crear una base de dades bastant important. Aquest 

ha estat el meu objectiu clau, reunir tota aquesta informació i ordenar-la de tal manera 

que a qualsevol clarinetista que li interessi saber una mica d’on provenim, la pugui tenir 

a mà.  
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2. ELS PRINCIPALS CLARINETISTES DE BARCELONA 

Abans de descobrir els clarinetistes de Barcelona en l’època que comprèn la segona 

meitat del segle XIX fins la Guerra Civil, fem un cop d’ull enrere per veure quina era la 

situació del clarinet a la ciutat. Una cita ens ho descriu molt bé:  

En comparació amb l’oboè, la trompa, el corn anglès o la flauta, el clarinet pareix tenir 

menys protagonisme. De fet, al llarg dels més de quaranta anys compresos entre 1792 i 

1836, només trobem el nom de dos únics clarinetistes: concretament el de Vicent 

Ramón – músic major del Primer Regiment del Infant D. Carlos, que al gener de 1816 va 

interpretar un concert per a clarinet, i el de José Avelino Canongia, músic que va tocar 

l’any 1817, un Allegro de concert i un tema amb variacions per a clarinet de la seva 

pròpia composició (Comellas 1997: 44). 

Els indicis apunten que, fins la tercera dècada del segle XIX, el clarinet passa gairebé 

completament desapercebut. En aquells moments és quan comencem a tenir 

constància de la presència a Barcelona d’un gran clarinetista, en Josep Jurch i Rivas 

(1800-1891). Fou primer clarinet i professor de l’orquestra del Gran Teatre del Liceu des 

de la seva inauguració l’any 1847.  

[...] después fué nombrado primer clarinete solista de la orquesta del Liceo de Isabel II, 

establecido en el convento de Montesión, continuando en dicha plaza cuando en 1847 

se inauguró el gran teatro del mismo Liceo, alternando en los grandes conciertos 

matinales que tenían lugar en el indicado teatro [...] (Saldoni 1856: Vol.III 7-8). 

Així també, va ser primer clarinet del Teatro de Comedias a los Claustros de la Merced i 

també d’una companyia d’òpera italiana al Teatro Monjas de Montesión (Costal 2014: 

446). Jurch també va compondre al llarg de la seva vida peces de tots els gèneres per a 

banda i orquestra, que en total sumen més de 2.000 obres. 

 A partir de les tres últimes dècades del segle XIX començà a predominar la influència 

italiana a tot el país, però s’accentuà especialment al context geogràfic català, ja no 

només amb la presència de repertori clarinetístic italià que ens arribava del compositor 

i clarinetista Ernesto Cavallini, sinó a la presència física de grans virtuosos italians com 
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Artemisio Salvatori (? – 1907)1  i Emilio Porrini (1858-1900)2, que dominaren el 

panorama interpretatiu clarinetístic de la Catalunya de l’època (Fernández 2010: 673). 

Ben entrat el segle XIX, l’ensenyament del clarinet a nivell estatal era molt ampli, ja que 

la gran majoria de professors tenien en comú la seva dedicació pràctica a la interpretació 

i una gran varietat d’ocupacions i activitats professionals. Entre ells, era un signe de 

reconeixement i estatus social entre el públic de l’època el fet de tenir un gran nivell 

virtuosístic i que la gran majoria d’ells el posseïen. Tant l’Artemisio Salvatori com l’Emilio 

Porrini apareixien repetidament en contextos populars relacionats amb agrupacions 

bandístiques més o menys professionals, en orquestres de ball o en cafés-concerts, a 

més del context més seriós de la sala de concerts, dedicant-se també a l’ensenyança, 

tant a l’Escola Municipal de Barcelona com al Conservatori del Liceu, respectivament 

(Fernández 2010: 680). 

Després de Josep Jurch, considerem l’Artemisio Salvatori com un dels seus predecessors, 

ja que el mateix Jurch va localitzar algú per tal que el substituís a l’Orquestra del Gran 

Teatre del Liceu l’any 1870, i aquest va ser en Salvatori. (Costal 2014: 453). Apareix 

també com a requint a la Banda Municipal de Barcelona, des dels seus inicis, l’any 1886, 

fins l’any 1894 (Almacellas 2006: 143). A part de la seva feina tant al Teatre del Liceu 

com a la Banda Municipal, impartia classes de clarinet a l’Escola Municipal de Música de 

Barcelona i també realitzava concerts al llarg del territori català. A més de tot això, fou 

el director i membre fundador de l’orquestra de ball “La Moderna Armonía”.3 A part, 

també formava part de l’orquestra de ball Escalas.4 

Un fabricant de clarinets de l’època li va construir per ell un clarinet en la, tenint així 

doncs una de les primeres notícies d’aquest tipus d’instrument a la ciutat.  

A personas completamente perites hemos oido hacer grandes elogiós de un clarinete en 

la, que exprofeso para el celebrado concertista señor Salvatori acaba de construir el 

fabricante de esta capital señor Juliá, sucesor de Smith, cuyo instrumento, atendida su 

                                                           
1 Revista Musical Catalana, núm. 037 (gener de 1907), p.19 
2 Enciclopèdia Catalana 
3 El Diluvio, n.127  (06.05.1894), p.32 
4 La Vanguardia (26.04.1884), p. 4 
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completa afinacion y construccion así como el tono dulcísimo que produce, calificaron 

aquellos de verdadera obra de arte.5 

La Revista Musical Catalana va publicar aquest escrit el dia de la seva defunció, que ens 

ajuda a fer-nos una idea de com tocava: 

També ha mort a Barcelona’l conegut professor de clarinet senyor Salvatori, el qual en 

els bons temps del Liceu havia ocupat un lloc distingit en els rengles de la seva orquesta, 

quan en ella s’hi comptava (ben diferent d’ara) la plana major dels professors 

barcelonins. En l’execució de pesses musicals obligades de clarinet era considerat en 

Salvatori com una notabilitat, y sovint, en concerts y orquestes, el públic l’havia aplaudit 

ab entusiasme. D’uns quants anys ensà’l  notable instrumentista se trobava reclòs en la 

Casa de Caritat, ahont exercia el professorat de clarinet entre’ls  noys allí asilats.6 

Així doncs, sabem que també va ser professor a la Casa de la Caritat de Barcelona.  

Emilio Porrini —l’altre virtuós italià— es va formar a Milà amb B. Carulli, Ernesto Cavallini 

i R. Orsi. El 1873 ja era primer clarinet del Teatro dal Verme de Milà i el 1875 ho era 

també de la Società dei Concerti Popolari di Milano. Després del 1880 s’establí a 

Barcelona, on fou primer clarinet del Liceu i professor d’aquest instrument al 

Conservatori del Liceu i a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. L’any 1895 va 

començar a impartir classes de clarinet baix també al Conservatori del Liceu. 

La dirección del Conservatorio del Liceo Barcelonés ha dispuesto que pasado mañana, 

15 de corriente, quede abierta una nueva classe para la enseñanza de “clarinete bajo”. 

El conocido profesor don Emilio Porrini ha sido encargado de dicha enseñanza, para la 

cual queda abierta la matrícula en la administración de dicho establecimiento.7 

Actuà com a concertista per l’Amèrica del Sud, a València (1892), etc. Deixà concerts per 

a clarinet, danses i romances, com Povero fiore!, dedicada al financer català Evarist 

Arnús8. Ens apareix també com a solista de la Banda Municipal l’any 1897 però segons 

les dades es va donar de baixa l’any següent (Almacellas 2006: 233). Tres anys més tard 

moria i així se’n feia ressò la premsa: 

                                                           
5 La Vanguardia (26.11.1881), p. 6 
6 Revista Musical Catalana, núm. 037  (Gener 1907) p. 19 
7 La Vanguardia (13.03.1895) p. 2, citat per (Fernández 2010: 371) 
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Ha fallecido el notable concertista de clarinete don Emilio Porrini, que había figurado en 

las principales orquestas de esta Ciudad y desempeñó la càtedra de clarinete en el 

Conservatorio de Música y Declamación. A su entierro, verificado ayer, asistieron 

muchos compañeros de profesión del difunto.9  

Per altra banda, trobem un nom d’un clarinetista molt important i que mai ningú abans 

ha escrit sobre ell: en Josep Nori (18??-1941). Un clarinetista també italià, però que ben 

aviat vingué amb la seva família a viure a la Ciutat Comtal fins la seva mort. Podem dir 

que, tot i coincidir amb els dos clarinetistes que he esmentat anteriorment, va ser el seu 

successor ja que també s’encarregava d’impartir classes i realitzar concerts al llarg del 

territori. Més endavant coneixerem dades sobre la seva vida tant artística com personal.  

Òbviament hi havia molts més clarinetistes en aquella època, però no tots amb tant de 

renom com els acabats de citar. Trobem els deixebles d’en Nori, com el Conrad Cardús 

o el José González, als quals dedicaré un apartat a parlar sobre ells, però no obstant, 

podria citar-ne d’altres, com Joan Vives (primer clarinetista de l’Orquestra Municipal de 

Barcelona i autor d’un mètode progressiu de clarinet sobre el sistema Boehm10), Enric 

Galcerán, Lluís Oliva o Carles Pinós, que apareixen a la premsa d’aquella època com a 

concertistes a Barcelona en algun moment de la seva vida.  

 

2.1. Els primers professors de clarinet de l’Escola Municipal de Música de 

Barcelona  

Un dels fets més curiosos, és que no trobem enlloc una relació o un document on es 

detallin tots els professors de clarinet que han passat per l’Escola Municipal de Música 

de Barcelona des de la seva creació. Tot i buscant per diversos arxius, com l’Arxiu 

Contemporani de Barcelona, institució que guarda diferents documents històrics 

(matriculacions, exàmens, premis...) d’aquesta mateixa escola, no aconseguim trobar-

ho. La majoria de les dates han estat deduïdes a partir del buidatge de la premsa d’aquell 

període.  

                                                           
9 La Vanguardia (25.05.1900) p. 2 
10 Vives, J. (1958). Método progresivo de clarinete para el sistema Boehm. Madrid: Union Musical 
Española.  
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L’Escola Municipal de Música de Barcelona és una institució que va ser creada 

pròpiament per la Banda Municipal de Música de Barcelona a fi de dotar-se de nous 

músics que entressin a formar part més tard a la Banda Municipal, de manera semblant 

a com havien fet altres ciutats igualment dotades d’una banda, i que sentien la mateixa 

necessitat.  

El primer pedagog de clarinet que va formar part de l’Escola Municipal, va ser l’Artemisio 

Salvatori l’any 1886, com així ho detalla la premsa: 

El Ayuntamiento de esta Ciudad anuncia, para conocimiento de los alumnos inscritos en 

la matrícula de la Escuela Municipal de Música, en la sección instrumental, que desde el 

dia 1º del corriente han quedado abiertas las clases correspondientes a la misma que se 

expresan a continuación: 

[...] Clase de clarinete. – Profesor don Artemisio Salvatori. –Lunes, miércoles y viernes, 

a las seis de la tarde. [...] 11 

Des d’uns inicis, la plaça de solista de la Banda Municipal anava lligada amb la de 

professor de l’Escola Municipal de Música de Barcelona, almenys en el cas de l’Artemisio 

Salvatori. El més lògic és que Nori, en el moment que va entrar com a solista a la Banda 

Municipal l’any 1896, agafés el càrrec de professor a l’Escola Municipal —però 

malauradament no tenim constància en aquesta data—. Tanmateix, però, el 1897 

apareix al diari La Dinastía, el fet que el senyor Porrini passa a formar part d’aquesta 

plantilla de professorat, quan guanya la plaça d’assistent de solista (un any després d’ 

en Nori) a la Banda Municipal (Almacellas 2006: 235).  

Han sido designados por el jurado que nombró el Ayuntamiento al efecto, los siguientes 

opositores para ocupar las cinco plazas de professores de la Escuela Municipal de 

Música: 

 Piano, dona Julia Obradors de Jaumendreu; flauta, señor Vila; oboè, Sr. Sauté; clarinete, 

señor Porrini; fagote, señor Sadurní.12 

És molt probable que Porrini hagués estat el successor del Salvatori (Fernández 2010: 

371). 

                                                           
11 La Vanguardia (03.10.1886), p. 6. 
12 La Dinastía, (23.03.1897), p. 2. 
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Després de la visita a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, només he trobat un document 

dintre la carpeta de Recursos Humans del curs 1932/1933 on es fa constar que Josep 

Nori, durant aquella època, era professor de l’Escola Municipal de Música. També ho 

cita Salvador Bofarull al seu Anuario de la música (1930: 32). Llavors sabem segurament 

que en Nori va impartir classes a l’Escola Municipal almenys del 1930 al 1933. Tot i així i 

coneixent que Emilio Porrini va morir l’any 1900, és molt probable que Josep Nori agafés 

la plaça de professor de clarinet a l’Escola Municipal. 

 

2.2. Concerts i recitals de clarinet a la premsa 

Si ens endinsem a la premsa de Barcelona durant l’època de la segona meitat del segle 

XIX i fins la Guerra Civil, trobem que no són pocs els clarinetistes en actiu que realitzen 

concerts a la Ciutat Comtal en aquells moments. N’hi ha molts, però només uns quants 

són els que majoritàriament estan sobre els escenaris barcelonins. A partir del buidatge 

d’aquesta franja de temps de diferents revistes i diaris, com és el cas de la Revista 

Musical Catalana i l’hemeroteca de la Vanguardia entre d’altres, podem parlar del 

panorama clarinetístic d’aquell moment.   

Com podem observar a l’Annex, he transcrit diverses notícies i avisos publicitaris 

periodístics d’activitats musicals, tot centrant-me amb els clarinetistes mencionats 

anteriorment, des de Josep Jurch i Rivas fins José González.  

No he realitzat un buidatge del 100% de la premsa, però sí que he fet una aproximació 

de diferents dates sense seguir una estricta freqüència de mostreig, simplement basant-

me amb les ressenyes de diferents concerts realitzats i publicats a la premsa.  

Són un total de trenta-una ressenyes diferents entre vuitanta-quatre anys, sobre set 

clarinetistes diferents. Tot i així, per a l’anàlisi, obviarem el Jurch ja que ens queda una 

mica allunyat del centre on es basa la meva investigació. Així doncs, analitzarem els 

trenta concerts ressenyats (sense el de Jurch), amb els sis clarinetistes que queden: 

Salvatori, Porrini, Nori, Cardús, Vives i González.  

Entre el 1871 i el 1897, tant el Salvatori com el Porrini són els dos clarinetistes que 

realitzen concerts arreu de Barcelona. El panorama clarinetístic d’aquell precís moment 

és dominat per aquests italians. 
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Entre el 1904 i 1905 apareix en Nori com a solista (tot i que anteriorment ja havia arribat 

a Barcelona i havia guanyat la plaça de clarinet solista a la Banda Municipal, cosa que 

veurem més endavant).  

Del 1913 al 1916 en Joan Vives fa concerts de cambra tot tocant tant el Quintet de 

Brahms com el de Mozart, incloent també l’Octet de Beethoven.  

Del 1917 al 1921, el deixeble d’en Nori, Conrad Cardús apareix també fent música de 

cambra amb el Quartet Renaixement tocant el Quintet de Mozart i el de Brahms i 

realitzant concerts com a solista amb l’Orquestra Pau Casals, interpretant el Concert de 

Mozart i la Rapsòdia de Debussy.  

L’any 1924 després de 20 anys sense aparèixer a la premsa, reapareix Nori com a solista 

amb l’Orquestra Pau Casals tocant la Rapsòdia de Debussy com anteriorment havia 

realitzat Cardús, i ho fa 2 cops en un mateix any.  

Durant els onze anys que hi ha entre el 1925 i el 1934, Cardús ja no apareix més a la 

premsa, ja que mor el 1926. Els concerts són dividits entre tres: Nori, Vives i  González.  

És curiós veure com tant en Nori com en Vives són els que més anys van estar en forma 

i en actiu, i com apareixen  segons períodes de forma intermitent a la premsa, en el cas 

d’en Nori, sense deixar mai de tocar en les seves formacions habituals.  

Veiem doncs, com professors i propis deixebles comparteixen en un espai de temps 

concret escenaris barcelonins. 
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3. JOSEP NORI: UN DELS MÉS DESTACATS  

Josep Nori Zavalloni (Itàlia 18??-Barcelona 1941)13 va ser un dels clarinetistes més 

importants de l’època a tots els nivells, des de la perspectiva de docent i com a membre 

i intèrpret de moltes institucions musicals de les quals formava part. A més, 

possiblement fou el primer clarinetista que enregistrà diverses obres per a aquest 

instrument a nivell nacional.  

Trobem divergències en el seu segon cognom, al llibre d’Almacellas (2006) és citat com 

a Zaballoni, però a l’esquela (peu de pàgina 7) apareix com a Zavalloni. Tot i que no 

queda clar quina ortografia aplicar en el seu cognom, he utilitzat la versió de l’esquela.  

Imatge 1. Retrat de la família d’en Nori.                                                                                                                     
Fotografia cedida pels familiars actuals d’en Nori. Data: 14.07.1917 

 

Tot i no conèixer la data ni el lloc exacte del seu naixement i després de pensar que 

probablement era català de naixement, en Pau Casals ens diu que no: «[...] Josep Nori 

era italià de naixement, però amb molts anys de residència a Barcelona.» (Casals 1979: 

79). 

                                                           
13 La Vanguardia (09.05.1941), p. 2. 
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Si observem la imatge 1 d’esquerra a dreta, trobem a María Negrelli, la seva dona; 

Leonor Nori, la seva filla i també ballarina14; i el mateix Josep Nori. Cal destacar que 

aquestes dades i fotografies no han estat recollides abans en cap llibre sobre músics 

d’aquesta època. Gràcies a la seva esquela he pogut contactar amb familiars directes 

que encara viuen i m’han proporcionat tot un seguit de fotografies on podem observar 

qui era realment en Nori15: «Era un home gran, gros i fort, amb la senzillesa d’una 

criatura» (Casals 1979: 80).  

Si ens hi fixem amb la imatge 4 (pàgina 19), comprovem que realment la descripció de 

Pau Casals sobre Nori és ben certa. Un home de gran envergadura, amb uns dits més 

aviat tirant a gruixuts però que curiosament posseïa una agilitat molt elevada a l’hora 

de tocar el clarinet, com podrem escoltar més endavant.  

Malgrat la seva figura és desconeguda per a la gran majoria de clarinetistes actuals, Nori 

va tenir una gran trajectòria artística a la ciutat de Barcelona, i és de molta importància 

que el coneguem a fons per poder saber com era la vida d’un clarinetista d’aquells 

moments. Gairebé monopolitzava el territori barceloní a nivell  tant d’intèrpret com de 

professor. A part d’impartir les seves classes a l’Escola Municipal, també ho feia al 

Conservatori del Liceu (Bofarull 1930:31). 

 

3.1. Institucions musicals en les quals va formar part 

El primer lloc on trobem el nom de Josep Nori és a la Banda Municipal de Barcelona 

(Almacellas, 2006: 235), institució la qual en Nori va formar-ne part durant més de trenta 

anys com a clarinet solista (del 1896 fins el 1930), després d’unes oposicions molt 

disputades amb el clarinetista Emilio Porrini. El primer cop que es van presentar, van 

quedar en igualtat de condicions i es van haver de repetir les proves:  

[...] en vista de que el Jurado reconoce iguales méritos á los dos opositores del Emilio 

Porrini y don José Nori y teniendo en cuenta que á dicha plaza va unida la de professor 

del mismo instrumento en la Escuela Municipal de Música, se resolvió proponer al 

                                                           
14 El Eco Artístico, núm. 232 (25.04.1916) 
15 Voldria agrair l’atenció de Carlos Lipkau, besnét directe d’en Nori i a la seva família, per l’aportació 
d’informació i fotografies que han facilitat la recerca sobre el seu avantpassat.  
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Ayuntamiento que se hagan nuevas oposiciones entre los dos contrincantes respecto es 

esta última plaza y el que resulte vencedor obtenga también el de la Banda.16 

Dos mesos més tard, es van repetir aquestes proves i les va guanyar el senyor Nori:  

En cuanto á la plaza de clarinete solista, debían verificarse las oposiciones, según se 

recordarà, para saber cual de los dos opositores que tomaron parte en los ejercicios 

efectuades hace algun tiempo, es decir, los señores Porrini y Nori, había de ser el 

preferido.  

Al ir á principiar los ejercicios, manifesto el señor Porrini que no estaba conforme con 

los que había señalado el Jurado, por lo cual veíase obligado á formular una protesta. 

Ordenó el presidente que se cumpliera el acuerdo del Jurado, tocando seguidamente el 

señor Nori la pieza señalada, y como al ser llamado el otro opositor no se presentara, 

diéronse por terminados los ejercicios y se retiraron los jurados á deliberar. La plaza fué 

adjudicada á don José Nori.17 

Al cap de dos dies sortí a la premsa la resolució oficial d’aquesta plaça a la Banda per al señor 

Nori: 

Los opositores que tomaron parte en los ejercicios verificados durante el mes actual en 

el Palacio de Ciencias para proveir doce plazas de la banda municipal, las cuales 

quedaron desiertas en las primeres oposiciones, asciende a 46. Las plazas han sido 

adjudicades en la siguiente forma: Clarinete solista: don José Nori, segundo clarinete, 

don Máximo Galán18.  

De la mà de Lamote de Grignon la Banda va encetar els anomenats Concerts Simfònics 

Populars, que és el títol genèric que van adoptar els concerts dominicals que s’oferien 

al Palau de les Belles Arts, construcció feta per a l’Exposició Universal de 

Barcelona de 1888, i en la que la Banda també va participar assíduament (Almacellas 

2006: 34).  

A la imatge 2 veiem com el director de la Banda Municipal d’aquell moment li tenia un 

gran apreci i admiració, a la vegada que també el considerava un gran artista. 

                                                           
16 La Vanguardia (05.03.1896), p. 2. 
17 La Vanguardia  (06.05.1896), p.2. 
18 La Vanguardia  (23.05.1896), p.2. 
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Imatge 2. Retrat de Joan Lamote de Grignon amb dedicatòria. 
Imatge cedida pels familiars actuals d’en Nori. Any 1925. 

 

 

«Al gran Artista En Josep Nori. Amb tota la meva 
admiració.  

  J. Lamote de Grignon. 1925» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Seguidament tenim una fotografia d’un d’aquests concerts l’any 1927, i podem observar 

en Nori a mà esquerra  del director, darrera la primera flauta, en la seva posició de 

solista.  . 

 

Imatge 3. La Banda Municipal de Barcelona al Palau de Belles Arts 

amb en Joan Lamote de Grignon. Imatge de l’Arxiu Històric de 

l’Auditori. Foto: Jaume Ribera. Any 1927. 
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L’any 1896, segons fonts d’hemeroteques, sabem que en Josep Nori pertany també a un 

altra agrupació musical: l’Orquestra Escalas.  

L'Orquesta Escalas, o Los Escalas, o l'orquestra del mestre Escalas curt i ras, va ser 

fundada el 186719, i aparegué periòdicament ressenyada a la premsa, com per a la Festa 

Major de Vilafranca del Penedès de l'any 188220. Gravà dos discos per a gramòfon. 

Al juny del 1896 sabem que la seva formació era la següent: 

 Concertista de violín: Sig. [Egisto] Ciofi; Concertista de violoncello: D. Pablo Casals; 

Concertista de clarinete: Sig. [Josep] Nori; Concertista de fiscorno: D. Narciso Cos; 

Profesor de cornetín: Sr. García; profesores Sres. Rodó, Castells, 

Canalda, [Eduard?] Oliveras y Pascual; ajustes [representant]: D. Juan Escalas.21  

En diferents èpoques, també formaren part de l'orquestra: Gurmesind Auladell i Trabal 

(Sant Cugat del Vallès, 1857-1913), Jaume Miralles, Francesc Fornells, Francesc 

Santapaula, Juli Pañella, Amadeu Mestres, Vicenç Plantada, Domènec Ponsa i Fradera, 

Artemisio Salvatori (1884), Joan Vives i Molas.  

Pau Casals ens dóna una pista sobre un altra institució musical on en Nori també hi 

tocava, i a sobre coneguda com la seva pròpia orquestra! 

«[...]Nori era el cap d’una orquestreta de Festa Major coneguda pertot arreu per 

l’Orquestra d’en Nori[...]» (Casals 1979: 79) 

El nom oficial d’aquesta orquestra era Orquesta Antigua Unión Filarmónica, però 

tothom la coneixia com l’Orquestra d’en Nori. Efectivament, trobem una orquestra de 

Festa Major constituïda l’any 1901, on ell també n’era el solista de clarinet i a la vegada 

el propi representant (Bofarull 1930: 46). És possible que d’aquí surti el nom de 

l’Orquestra d’en Nori.  

La nueva orquesta “Unión Filarmónica” de esta capital, ha quedado constituida con los 

señores profesores siguientes: 

Don Agustín Torelló, director; don José Munner, violín solista; don Rafael Gálvez, violín 

primero, don Agustín Ros, viola; don Pedro Torelló, contrabajo solista; don Eduardo 

                                                           
19 La Publicidad, (05.05.1897), p.4 
20 La Vanguardia, (29.08.1882), p.3 
21 La Publicidad (17.06.1896), p.1 
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Soler y Escalas, flauta y flautín solista; don José Nori, clarinete solista; don José Bonal, 

clarinete; don Vicente Lachini, cornetín solista; don Ramón Bel, cornetín; don Narcíso 

Cos (a) Siset, fiscorno solista.22 

Era una orquestra de Festa Major integrada normalment per uns onze músics (com 

podeu veure a la imatge 4) que anaven al llarg del territori català realitzant concerts en 

actes populars.  

[…] L’any 1934, com deia, hi va haver una petita revolta per la festa major del Serralet, 

un arrabal de la vila de Masquefa (Anoia) més esquerranós que no la Vila. Feia més de 

trenta anys que per Santa Magdalena hi tocava l’orquestra Unión Filarmónica, més 

coneguda amb el nom del seu director, l’orquestra del Nori. [...] Els músics de l’orquestra 

del Nori s’allotjaven en cases particulars per estalviar despeses, i com que n’hi havia que 

sempre anaven a la mateixa casa ja eren com de la família.23  

Imatge 4. Integrants de l’Orquesta Antigua Unión Filarmónica després d’un concert. Imatge cedida pels 

familiars d’en Josep Nori. Any 1935. 

                                                           
22 La Vanguardia (03.03.1901) p. 3. 
23 MANUEL, Xavier. (30 de març de 2012). Nightingale – Martingala. [Publicació d’un blog]. Recuperat 
de: <http://blocs.mesvilaweb.cat/xaviermanuel/?p=218616> [consulta 21 de maig de 2015] 
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Si examinem la imatge 4, veiem que està dedicada per Fernand Guérin després d’una 

actuació l’any 1935. Veiem en Josep Nori assegut a la primera fila, el segon començant 

per la dreta, amb una pipa a la boca. Reconeixem per altres fotografies a la seva dreta 

el violinista Guérin:  

«Dedicado por Fernand Guérin a José Nori en recuerdo de la actuacion de la ORquesta 

Filarmonica de Barcelona en la Garriga el 22 de Septiembre 1935» 

Aquesta orquestra va realitzar diversos enregistraments, com ara “Los Chinos: un chotis 

clásico” i també “La perdíz: Mazurca”. És un registre sonor de l’any 1941 que podem 

escoltar a la Biblioteca Digital Hispánica24 (el mateix any que va morir en Nori, per això 

no podem assegurar que en Nori encara hi toqués). 

En la constitució de la junta directiva del “Sindicato Musical de Cataluña” de l’any 1909, 

en Josep Nori apareix com a vocal.25 No sabem exactament quan de temps, però 

almenys tenim constància que en algun moment de la seva vida en va formar part. 

A part de totes aquestes institucions que acabem d’anomenar, tenim constància de que 

en Nori també va ser el primer clarinet de l’Orquestra Pau Casals durant molts d’anys 

des de la seva creació l’any 1920. El mateix Pau Casals desitjava que en Nori fos el 

clarinet de la seva orquestra, ja que l’havia escoltat amb anterioritat i l’havia 

impressionat. 

L’únic incident digne de menció es produí en parlar del primer clarinet, perquè el meu 

germà vivament digué: «Vull en Nori». [...] El meu germà en una ocasió l’havia sentit i 

veié en ell un gran artista. «Vull en Nori», repetí el meu germà. En Forns quedà emmudit. 

Quan parlà, digué:  «Mestre, en Nori només fa grans cabrioles amb el clarinet per 

engrescar els pagesos que li contracten l’orquestra». «Vull en Nori, que és un gran 

artista»  

En veure el meu germà, amb humilitat va dir-li:  «Mestre, no sap com li agraeixo que 

vostè hagi pensat en mi per a la seva orquestra, però no em veig amb cor d’ocupar 

dignament la plaça que m’ofereix». El meu germà replicà: «Vostè és un dels grans 

                                                           
24Biblioteca Digital Hispánica. Registre sonor musical. Data de consulta: 19 de maig de 2015. URL: 
<http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Orquesta%20Antigua%20Uni%C3%B3n%20Filarm%C3%B3nica
;jsessionid=B81DE76FBCB52A44FB3112A479A17408> 
25 La Vanguardia (18.02.1909), p. 3 
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clarinetistes que jo he sentit». [...] Els anys de l’Orquestra Pau Casals foren sense cap 

dubte, musicalment, els més feliços d’aquest gran artista Josep Nori (Casals 1979: 79-

80). 

Va tocar també com a solista, tant amb l’Orquestra Pau Casals com amb la Banda 

Municipal de Barcelona. Si veiem l’Annex, s’observa que tocà el Concert op. 73 de 

Weber, la Rapsòdia de Debussy i el Concert de Mozart entre d’altres.  

Com a músic de cambra, va realitzar concerts amb diverses agrupacions, com l’Octet op. 

166 o el Quintet de Mozart l’any 1931.L’última referència hemerogràfica que trobem 

d’en Nori a la premsa, és al desembre de 1931, tocant el Quintet de Mozart: 

Toldrá, sin abandonar su condición de violinista, de gran violinista, y en colaboración con 

otros músicos excelentes – [...] José Nori, clarinete- pudo ofrecer un programa integrado 

por tres obras clásicas de la más pura nobleza [...] y el Quinteto en la para clarinete, dos 

violines, viola y violoncelo, de Mozart.26 

És justament deu anys abans de morir i un després de deixar la Banda Municipal de 

Barcelona.  Encara tocava amb orquestres de ball i exercia com a professor de clarinet 

de l’Escola Municipal de Barcelona, així doncs, podem deduir que els últims anys de la 

seva vida els va dedicar més aviat a la docència i a tocar música –no tant seria- amb les 

orquestres de ball arreu del territori.  

 

3.2. Els primers enregistraments de clarinet a Barcelona 

Barcelona va ser la primera ciutat de Catalunya en rebre el fonògraf. La seva presentació 

va ser a l’Ateneu Lliure el 12 de setembre del 1878, promoguda per l’òptic Barceloní 

Francesc Dalmau. Aquella era una època de plena Revolució Industrial, en la qual la 

societat catalana anava incorporant avenços tecnològics a la vida quotidiana, des de 

l’Exposició Universal que havia tingut lloc a Barcelona l’any 1888.27  

El repertori predominant per a clarinet i piano d’aquella època i al llarg del segle XIX eren 

fantasies i arranjaments de caràcter virtuós basats en temes d’òpera, ja que la moda del 

                                                           
26 La Vanguardia (01.12.1931), p.20 
27 Biblioteca Nacional Catalunya (2013) Uns incunables del sonor. Data de consulta: 14 de maig de 2015. 
URL: <http://www.bnc.cat/Exposicions/Uns-incunables-del-sonor> 



Descobrim els clarinetistes de Barcelona 

 

 
22 

moment era la música italiana que ens arribava en format d’òpera al Liceu i a altres sales 

de concerts de Barcelona. A principis del segle XX es renova aquest repertori però, tot i 

així,  els clarinetistes que comencen la carrera a final del XIX i la desenvolupen a principis 

del XX encara mantenen aquestes obres en el seu repertori habitual. Aquest és el cas de 

Josep Nori a Barcelona i Miguel Yuste a Madrid (Fernández 2010: 437).  

La col·lecció de cilindres de cera que trobem a la Biblioteca Nacional de Catalunya, 

formen part de l’empresari tèxtil Ruperto Regordosa Planas. El senyor Regordosa era un 

home emparentat en la més alta burgesia barcelonesa, estava entusiasmat pels nous 

invents, tenia aficions artístiques i devoció pel flamenc. El seu germà Mariano, li portà 

alguns cilindres de cera de l’Argentina. A partir de llavors, va crear la seva pròpia 

col·lecció entre el 1889 i el 1918, l’any en que va morir. Amb aquesta col·lecció va reunir 

uns 300 cilindres de cera, molts dels quals va enregistrar ell mateix. El senyor Ruperto 

invitava a casa seva a diferents artistes  perquè volia fer la seva pròpia col·lecció i provar 

aquell nou invent que acabava d’arribar a la ciutat.  

Es tracta d’una col·lecció de gran valor històric i documental ja que entre aquestes 

gravacions es troben els 3 únics enregistraments que es coneixen d’Albèniz, d’altres de 

l’Orfeó Català, Josefina Huguet, Frank Marshall, Joaquim Malats i també del clarinetista 

Josep Nori, entre d’altres. És molt possible que estiguem parlant dels primers 

enregistraments sonors que trobem a l’Estat Espanyol per a clarinet (Fernández 2010: 

437). 

S’ha de dir que cap d’aquests enregistraments es va editar comercialment. Es troben en 

l’antic format de cilindre de cera que es llegia a 160 rpm, i que tenia una mida 

aproximada de 5.5x10.6cm. Les dades descriptives s’han agafat a partir del propi catàleg 

de la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

Entre tota aquesta gran col·lecció, i gràcies al treball de recerca realitzat per l’Abel 

Batlles a secundària, es van trobar 11 enregistraments dedicats al clarinet i amb 

acompanyament de piano, realitzats pel clarinetista Josep Nori i acompanyat pel senyor 

Armengol. Possiblement estem parlant d’en Delfí Armengol i Tagell (1859-?), pedagog i 

pianista que fundà l’Associació Musical d’Aficionats de Barcelona (1902), així com el 
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Centre Artístic Musical (1903)28. Tot i així no sabem la data exacta de l’enregistrament 

de cap d’aquests cilindres. 

Imatge 5. Etiquetes de tres dels onze cilindres que Josep Nori va enregistrar.  
Biblioteca Nacional de Catalunya 

 

Si escoltem els diferents enregistraments, ens sorprèn la gran qualitat tècnica i 

virtuosística que posseïa el senyor Nori. Òbviament no s’escolta amb una qualitat de so 

excessivament bona, però la velocitat tècnica sí que s’aprecia. És per això que no ens 

sobta que hi trobem tan bones crítiques realitzades a diferents diaris que hem analitzat 

anteriorment (vegeu Annex). 

Al principi de cada una de les gravacions, escoltem el que possiblement era el senyor 

Regordosa explicant què es tocarà i qui ho tocarà. Aquest n’és un exemple: «Mazurca 

de la Marcha de Cádiz, clarinete por el distinguido Don José Nori». 

A continuació proposo una taula amb la relació exhaustiva de tots els cilindres de cera 

amb música de clarinet que es conserven dins del fons Regordosa-Turull a la Biblioteca 

Nacional de Catalunya. 

  

                                                           
28 Dades dels Països Catalans. Data de consulta: 17 de maig de 2015.  
URL: http://www.dadescat.info/arg.htm 
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Autor Títol Duració Signatura 
Kaliwoda, Johann 
Wenzel 

Morceau de salon. Allegro de Kaliwoda 2’07’’ CDU 78 

Liverani, Domenico Duettini de Liverani por los señores Nori 
i Armengol 

2’26’’ CDU 78. Cil 63 

Nori, Joseph Americana “La Fornarina” 2’25’’ CDU 78. Cil 56 

Nori, Joseph Capricho: polca 1’45’’ CDU 78 

Sabatés Estaper, 
Mateo/Verdi 

Fantasia sobre motivos de La Traviata 2’24’’ CDU 78. Cil 55 

Sporck, Georges Adagio segundo concierto de Sporck por 
el señor Nori 

2’27’’ CDU 78. Cil 64 

Valverde, Joaquín Mazurca de la Marcha de Cádiz 2’26’’ CDU 78. Cil 55 

Verdi Variaciones sobre un tema de Rigoletto 2’22’’ CDU 78. Cil 62 

Verdi Variaciones sobre un tema de La 
Traviata 

2’25’’ CDU 78. Cil 59 

Verdi Variaciones sobre el Bolero de las 
Vísperas Sicilianas 

1’59’’ CDU 78. Cil 57 

Taula 1. Cilindres de cera d’en Josep Nori (Biblioteca de Catalunya, fons Regordosa-Turull; relació citada 
per Fernández 2010). 

 

Avui  dia encara tenim dintre el nostre repertori habitual del clarinet algunes de les 

partitures que el senyor Nori ja va enregistrar en el seu moment, com és el cas del segon 

concert de Louis Spohr (que en aquell moment es pensava que era de Georges Spork, 

un altre compositor d’aquella època, per això trobem l’error en l’etiqueta del cilindre). 

Si ens hi fixem, amb la partitura a la mà, observem que havien d’escurçar la peça, ja que 

segurament els cilindres tenien una limitació de temps d’enregistrament. La versió 

completa de l’adagio del 2on Concert d’Spohr dura sobre uns 5 minuts, en canvi la versió 

del Nori en dura dos minuts i vint-i-set segons.  Si ens hi fixem amb els minutatges dels 

diferents enregistraments a la taula dels cilindres, veiem que no n’hi ha cap que 

sobrepassi aquests dos minuts i mig. Després d’haver escoltat els enregistraments i 

veient que molts cops la velocitat d’interpretació és excessivament ràpida, possiblement 

deduïm que és pel factor de límit de temps que tenien per enregistrar les diferents 

obres.  

 

3.3. Els seus deixebles més importants. Conrad Cardús i José González. 

Conrad Cardús i Canals (1889-1926) va ser considerat en el seu temps un dels solistes 

més importants del país com a clarinetista. Va ser deixeble de Josep Nori, vers l’any 

1911, i està documentat que el jurat del «Conservatorio de Música del Liceo Filarmónico 



Descobrim els clarinetistes de Barcelona 

 

 
25 

Barcelonés de S.M. la Reina Dª Isabel II» va acordar concedir-li la Gran Medalla de Plata 

amb Corona d’Or, com a primer premi del curs 1909/1910 (Llorac 1994: 154). Les seves 

primeres actuacions foren en l’orquestra «La Principal». L’any 1914 amb l’Orquestra 

d’òpera italiana va realitzar una gira per terres americanes.               

Fundador de l’Orquestra Amics de la 

Música i primer clarinet de l’Orquestra 

Escales, pels volts de 1918 realitzava 

concerts de música de cambra a 

Barcelona i diferents indrets de la 

península, amb l’Agrupació d’instruments 

de vent que dirigia Toldrà i el Quartet 

Renaixement (Llorac 1994: 154).  

L’any 1919 va actuar com a solista de 

clarinet al Palau de la Música, i des de la 

creació de l’OPC, va ser clarinetista al 

costat del seu mestre.  

Imatge 6. Conrad Cardús tocant el clarinet. 

Imatge de Fototeca.cat 
 

Tot llegint el que ens explica Enric Casals, trobem com en Nori a l’hora d’acceptar la seva 

plaça de solista l’any 1920, demana a Pau Casals que el seu company de l’Orquestra Pau  

Casals, sigui el seu propi ex-deixeble, en Conrad Cardús.  

Nori no sabia què respondre, però a la fi digué: Bé, ja que vostè ho vol, ho acceptaré, 

pregant-li que es contracti el meu ex-deixeble Conrad Cardús com a segon clarinet, que 

és qui ocupa amb justícia totes les places de primer clarinet a Barcelona. Així, quan vostè 

senti com jo toco, el meu deixeble es posarà al meu lloc i jo faré el segon clarinet al seu 

costat (!) (Casals 1979: 80). 

Fou també primer clarinet de l’Orquestra del Liceu i de la Banda Municipal de Barcelona 

des de l’any 1923. El 1925 va realitzar diversos enregistraments. R. Strauss, I.Stravinsky, 

J. Cassadó, F. von Weingartner i S. Kusevickij reconegueren el seu gran talent. 

Malauradament va morir molt jove, només a l’edat de 37 anys.  
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Imatge 7. Fotografia on apareix Conrad Cardús. Foto del fons de l’autor.  

 

A la imatge 7 podem identificar en Conrad Cardús (és el que porta un mostatxo dalinià i 

està assegut a l’esquerra de la imatge amb una mà sobre l’altra) (Querol 2012: 3) 

L’altre deixeble d’en Josep Nori va ser el clarinetista José González (Villanueva de 

Castellón 1906 - ?). Els seus pares es van traslladar a Barcelona quan ell encara era un 

nen, on ben aviat va demostrar una gran afició per la música, tot cursant els seus estudis 

al Conservatori del Liceu, amb el mestre Zamacois els de solfeig i amb el mestre Nori els 

de clarinet. Als disset anys ja formava part de la Banda Municipal, de la qual va ser solista 

des de l’any 1945. El 1927 va entrar a l’Orquestra Pau Casals de la qual va ser solista fins 

la seva dissolució. El mateix any també va començar a l’Orquestra del Gran Teatre del 

Liceu, acabant l’any 1957. 

José González va ser un dels fundadors de les Orquestres Filármonica, Ibérica i de 

Cámara de Barcelona. L’any 1962 (que és quan s’escriu aquesta biografia extreta d’un 

programa de mà d’un concert), és també solista de l’Orquestra Municipal i l’Orquestra 

Simfónica, i un dels principals col·laboradors de l’Agrupació de Cambra de Barcelona.  

L’any 1956 va ser cridat per Pau Casals, per formar part als “Festivals de Prades” (França) 

en dos dels seus concerts, col·laborant en el primer d’ells amb el cèlebre “Cuarteto 

Vegh”, un dels millors d’aquell moment, tot interpretant el Quintet en la de Mozart. Va 
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ser tant l’èxit aconseguit en aquells dos concerts, que Pau Casals el va tornar a invitar 

l’any 1958, repetint amb el mateix èxit les seves actuacions.29 

Com podem observar a l’Annex, tant un deixeble com l’altre, van acabar tocant arreu de 

Barcelona i amb les millors orquestres i agrupacions del moment, tot i compartint feina 

amb el seu propi professor, com és el cas d’en Conrad Cardús. Podem dir llavors, que en 

Josep Nori no només era considerat un gran intèrpret sinó que segurament estem 

parlant d’un molt bon professor.  

  

                                                           
29 Ajuntament de Barcelona. Concierto popular a cargo de la Banda Municipal de Barcelona al Palau de 
la Música Catalana. [Programa de mà] (23.12.1962). 
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CONCLUSIONS 

En el moment que em vaig plantejar dur a terme el meu Projecte Final pensava que ho 

tenia tot molt clar, que coneixia els passos que volia donar i veia el treball completament 

estructurat i acabat. Quan realment em vaig posar a cercar i investigar, no sabia què em 

deparava el camí, on acabaria i per on em portaria la informació que anava trobant.  

Ha estat una gran experiència començar el treball pensant que trobaria composicions 

de compositors catalans, manuscrites, dedicades al clarinet i sense editar, i arribar aquí, 

fent un treball completament diferent, sobre els clarinetistes de la meitat del segle XIX 

fins a la Guerra Civil. Anava per un camí que no tenia totes les sortides que jo esperava, 

és per això que vaig voler reconduir tot el treball de cap i de nou.  

Parlar de clarinetistes importants que no havien estat estudiats mai, trobar fotografies 

inèdites i poder contactar amb familiars actuals d’un dels clarinetistes, ha estat una gran 

experiència a nivell personal i de coneixement.   

Si parlem d’en Josep Nori, gairebé no se’n sabia res —només que havia estat solista 

durant molts anys a la Banda Municipal de Barcelona i que havia enregistrat cilindres de 

cera— , però en cap lloc hi havia cap fotografia ni se sabia tots els llocs on ell havia 

exercit com a professor i músic. Actualment i després d’aquesta exhaustiva cerca, tenim 

molta més informació, tot i que ha quedat penjat un buit que s’haurà d’estudiar més 

endavant: la seva data i lloc de naixement. No apareix en cap lloc la seva edat en la que 

puguem deduir a quina edat va morir, ni tan sols he pogut trobar exactament a quina 

tomba del Cementiri de Sant Andreu es troba, ja que la xarxa de Cementiris de Barcelona 

no tenen encara digitalitzades les tombes tan antigues. 

La resta de clarinetistes havien estat majoritàriament estudiats a nivell individual —

excepte en Joan Vives, que (tot i veure que va tocar molt per Barcelona) no he trobat 

cap tipus d’informació enlloc— però gairebé ningú els havia relacionat entre ells. Com a 

molt trobem l’anàlisi i les ressenyes d’antics diaris del senyor Emilio Porrini i Artemisio 

Salvatori realitzat per Fernández.  

Pel que fa als primers enregistraments per a clarinet, m’he quedat amb el dubte de saber 

si realment varen ser els primers a nivell estatal, però de ben segur que sí que ho van 

ser a nivell català. Tampoc es coneix la data exacta de cadascun dels enregistraments.  
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Hi ha moltes de les dates que falten per conèixer, com per exemple saber exactament 

quan començaven a formar part d’alguna institució o agrupació musical i quan deixaven 

de fer-ho. La gran majoria han estat extretes de la premsa i no de cap tipus de document 

oficial (o bé perquè no existeixen o bé perquè no ho he trobat), cosa que ha dificultat la 

investigació. 

El fet de tenir la gran majoria d’hemeroteques digitalitzades, ha facilitat tota la cerca a  

nivell de cites a diaris i revistes, aquest treball si no fos per les noves tecnologies, hagués 

suportat un gran temps afegit per tal de poder confeccionar-lo.  

Haver realitzat tota una relació aproximada dels clarinetistes que més tocaven a la 

Barcelona d’aquells moments, m’ha servit per veure que entre professors i alumnes es 

compartien la feina, i que moltes vegades coincidien en el factor temps a sobre 

l’escenari. Realment, s’hagués pogut fer el 100% del buidatge de tota la premsa del 

moment, però això comportava molt més treball, hores i dedicació, i crec que es podria 

escriure una sola tesis només parlant d’aquest tema. Jo diria que n’he fet unes 

pinzellades.  

Em sobta també no trobar una fotografia on puguem veure en Josep Nori tocant amb 

l’Orquestra Pau Casals, ja sigui com a músic de l’orquestra o com a solista. Tampoc he 

trobat correspondència d’en Nori amb cap dels músics més coneguts de l’època en cap 

dels arxius ni biblioteques.  

Considero aquest Projecte Fi de Grau com un punt de partida per seguir analitzant i 

investigant els clarinetistes de Barcelona d’aquells moments, feina que encara s’ha de 

fer molt més exhaustivament.  
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ARXIUS I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

Arxius i Biblioteques 

Arxiu Contemporani de Barcelona 

Biblioteca de l’Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona 

Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona 

Biblioteca del Museu de la Música, Barcelona 

Centre de Documentació de l’Orfeó Català, Palau de la Música, Barcelona 

 

Publicacions periòdiques  

El Eco Artístico, Madrid 

El Diluvio, Barcelona 

La Dinastía, Barcelona 

La Época, Madrid 

La Publicidad, Barcelona 

La Vanguardia, Barcelona 

Revista Musical Catalana, Barcelona 
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ANNEX  

Mencions hemerogràfiques de diferents clarinetistes a Barcelona 

14.07.1850 «La crítica musical va elogiar la tècnica de Jurch i va afirmar que posseïa bon 

gust, suavitat en el seu instrument i interpretació molt neta fins i tot en 

passatges de gran dificultat.» 30 

20.09.1871 «Anoche en el Gran Teatro del Liceo, la compañía que dirigí el eminente actor 

señor Mayeroni, puso en escena el tercero y cuarto actos de la Dama de las 

Camelias y el tercer y quinto de la tragédia Otello, que fueron interpretados de 

una manera admirable. [...] El distinguido profesor de clarinete señor Salvatori, 

ejecutó de una manera sorprendente las variaciones sobre el Carnaval de 

Venecia, mereciendo ruidosos aplausos y el ser llamado al palco escénico.[...]» 

(citat per Fernández 2010: 366) 

19.06.1882 «El sábado último se vio favorecido el teatro Lírico por una numerosa y 

distingida reunión que acudió a aquel elegante teatro a oír las piezas de música 

que componían el variado y escogido programa de concierto dado por el 

distinguido pianista don Antonio Picó, secundado por otros artistas. [...] El 

clarinetista señor Porrini entusiasmo a los concurrentes por su extraordinaria 

ejecución y grato sonido que hade produir al rey de los instrumentos de viento. 

De la última pieza repitió un tiempo para acallar los aplausos.»31 

23.10.1883 «Contratado por el conocido empresario de teatres señor Vallesi, saldrá en 

breve para Palma de Mallorca el notable concertista de clarinete Artemisio 

Salvatori que, apesar de su reconocido merito en aquella especialidad y también 

como profesor de orquesta, no forma parte, este invierno, de la del teatro 

Principal del Gran Teatro del Liceo.»32 

23.12.1885 «Café del siglo XIX. Primer concierto de clarinete, esta noche por el reputado 

profesor señor Porrini.»33 

20.04.1888 «Procedente de Lisboa, ha llegado á esta corte el concertista de clarinete Sr. 

Artemisio Salvatori, que en uno de los días de la semana pròxima darà á conocer 

                                                           
30 El Áncora (14.07.1850). Citat per (Fernández 2010:378) 
31 La Vanguardia (19.06.1882), p. 3912. 
32 La Vanguardia (23.10.1883), p. 5. 
33 La Vanguardia (23.12.1885), p. 3. Citat per (Fernández 2010: 862) 
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al público en el teatro de la Alhambra algunes de las piezas más escogidas de su 

repertorio»34  

28.08.1891 «[...] los coros estuvieron muy ajustados y perfectamente la orquesta, 

distinguiéndose el maestro señor Pérez y Cabrero y el professor de clarinete 

señor Porrini en el solo del acto tercero que hubo de repetir a fuerza de aplausos 

del público. [...]»35 

02.11.1897 «[...] componían la primera parte del programa la ouverture Faust, de Wagner, 

dos tiempos de l’Arlesienne, de Bizet y la Tarantela de Saint-Saëns. Esta última 

està escrita únicamente para el lucimiento de la flauta y el clarinete. Los solistes 

señores Vila y Porrini hicieron gala de sus notables disposiciones.»36 

25.03 1904  «Al proemi que llegi’l President, D. Joaquim Pena, per cert forsa aplaudit, seguí 

l’execució del Quartet en si bemol, op.168, pera instruments de corda, y l’Octet, 

op. 166, pera dos violins, viola, violoncel, contrabaix, trompa, clarinet y 

fagot.[...]Los concertistas senyors Munner, Marcet, Esteva, Dini, Valls, Richard, 

Nori i Sadurní, encarregats de l’execució de ditas obras.»37 

23.07.1905 «[...] Pero vamos a la música. El público, el buen público, entusiasmose frenético 

por la àgil ejecución, límpida, del señor Nori (clarinete) en el concierto clásico de 

Weber (op.73) y por la, no con menos maestría y destreza, ejecución del señor 

Munner (violin) en Souvenir de Leonard»38 

05.06.1913 «El darrer concert del curs que ha finit fou consagrat al compositor hamburguès 

J. Brahms [...] Les que figuraven en el concert de referencia eren el Quartet en 

la menor, òp. 51, nº2; el Quintet en si menor, òp. 115 (per a corda i clarinet) [...]. 

El Quintet, donat en primera audició, fou interpretat pels Srs. Toldrà, Recasens, 

Sánchez i Planàs, que constitueixen el Quartet Renaixements, als quals 

acompanyà en Joàn Vives (clarinet); havent merescut llur treball conscienciós 

els més complets elogis.»39 

 

                                                           
34 La Época, núm 12825 (20.04.1888), p. 3.  
35 La Dinastía (30.08.1891), p. 3 
36 La Dinastía (02.11.1871), p. 2 
37 Revista Musical Catalana, núm. 004 (abril de 1904), p. 81 
38 La Lucha (23.07.1905), p. 2 citat per (Fernández 2010: 438) 
39 Revista Musical Catalana, núm. 116 (agost de 1913), p.222 
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26.03.1914  «[...] un interessant concert Mozart, que consagrà dignament la sala batejada 

amb tant gloriós nom[...]. El larguetto i menuetto del Quintet, ja més en son lloc 

les proporcions de l’orquestra, fou un regal per a l’esperit, mercès en gran part, 

al professor de clarinet Sr. Vives, qui demostrà son talent i sa dicció seriosa en 

l’interpretació de la seva part. El mestre Lamote i el distingit solista foren 

objecte, al final, d’unànims aplaudiments.»40 

14.01.1915 «La mateixa societat celebrà el dia 14 son concert 247, el programa el qual, 

oferint la novitat d’una primera audició de Beethoven, fou desempenyat amb 

talent i bona fusió pels Srs. Tomàs Buxó (piano), Giordano Giordani i Josep Ros 

(oboès), Joan Vives i Lluís Oliva (clarinets), Ramón Bonell i Ferràn Salom 

(trompes) i Joaquim Sadurní i Antoni Goixens (fagots).  Fou reservat el lloc 

d’honor a l’esmentada obra de Beethoven, Octet, òp. 103.»41 

12.03.1915 «[...] 2a sessió: Quartet en mi bemoll (núm. 5), Dittersdorf; Quintet en la (clarinet 

i corda), Mozart [...]. L’element principal d’aquests concerts ha sigut el Quartet 

Renaixement [...] En el segon concert, hi prengué part el clarinet Sr. Vives, qui 

brodà delicadament sa part en el Quintet de Mozart.»42 

15.03.1916  «El programa de dita sessió comprenia les obres següents: Quintet en si menor, 

op.115, per a clarinet i quartet de corda de Brahms [...] Als interpretadors 

d’aquest programa, força temptador, Srs. Buxó (piano), Quer (violí), Rosés (violí), 

Ribas (viola), Galvez (violoncel·lo) i Vives (clarinet), no els hi foren gens 

escatimats els elogis.»43 

20.04.1917  «La sessió terminà amb la nova audició del magnífic quintet (amb clarinet) de 

Brahms, que l’any passat havíem ja fruït en la sala d’audicions íntimes, amb la 

sola variant, ara, d’haver executat la part de l’instrument referit el Sr. Cardús, 

intel·ligent professor que forma part de l’Agrupació d’instruments de vent, fa 

poc constituïda. No cal dir lo molt aplaudits que foren tots els artistes.»44 

                                                           
40 Revista Musical Catalana, núm. 112 (abril de 1914), p. 127 
41 Revista Musical Catalana, núm. 133 (gener del 1915), p. 24. 
42 Revista Musical Catalana, núm. 136 (abril del 1916), p. 117. 
43 Revista Musical Catalana, núm. 148 (abril 1916), p. 129. 
44 Revista Musical Catalana, núm. 161 (maig 1917), p. 135.  



Descobrim els clarinetistes de Barcelona 

 

 

35 

02.11.1917 «Foren interpretacions d’aquests el Quartet Renaixement amb els professors 

Cardús, Espaulella i Espona [...] De Haydn, s’executà el quartet en fa, op. 74, nº2; 

de Mozart, el conegut quintet en la, per a clarinet i quartet de corda [...]»45 

Agost 1920   «El concert setzè anà a càrrec del Quartet Renaixement, d’en Conrad Cardús, 

d’en Francesc Espaulella, d’en Joan Espona i d’en Salvador Prió. Oírem el Quartet 

en fa op.96, de Dvorak; el Quintet en si menor, op. 115, de J. Brahms i el Septet 

en mi bemoll, op. 20, de Beethoven. El programa era, doncs, ple d’interès.»46 

Curs 1921  «ORQUESTRA PAU CASALS. Sis concerts de Primavera. [...] Concert II: Guglielmo 

Tell, simofnia de l’òpera, Rossini; Cinquena simfonia en do, Beethoven; 

Rapsòdia, per a orquestra amb clarinet principal, Debussy [...].Es digne també 

de tot elogi la brillant col·laboració que prestaren en aquests concerts la Srta. 

Andreua Fornells (sopràn) i els Srs. Blai Net (piano), Enric Casals (violí),Wilhelm 

Valkenier (trompa) i Conrad Cardús (clarinet).»47 

Curs 1921  «El Concerto de Mozart es guanyà els sufragis de tot el públic. Es una obra, 

aquesta, plena d’amable encís i en ella el solista de clarinet Sr. Cardús hi mostra 

els mèrits de la seva tècnica que li valgueren de l’auditori el més falaguer 

acolliment.»48 

15.05.1924 «Hoy, a las 10 menos cuarto, primer concierto por la Orquesta Pau Casals, bajo 

la dirección de su maestro y tomando parte los concertistas Enrique Casals 

(violin), Maurice Marechal (violoncelo), José Nori (clarinete). [...] Tercera parte: 

Debussy, Rapsodia, para clarinete y orquesta.”49 

03.06.1924  «Otro de los mayores éxitos de nuestra orquesta en París ha sido el de la 

RAPSODIA, de Debussy. La perfección obtenida bajo la batuta de Casals  dejó 

absortos a los entusiastas del gran músico francés al paso que el profesor de 

clarinete señor Nori fue ovacionado largamente en esta obra que, como es 

sabido, de manera tan excelente ejecuta.»50  

                                                           
45 Revista Musical Catalana, núm. 167 (novembre 1917), p. 287. 
46 Revista Musical Catalana, núm. 200 (agost 1920), p. 128. 
47 Revista Musical Catalana, núm.209 (maig 1921), p. 104. 
48 Revista Musical Catalana, núm. 211 (Juliol 1921), p. 134. 
49 La Vanguardia  (15.05.1924), p. 6. 
50 La Vanguardia (03.06.1924), p. 11. 
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21.02.1925 «Radio-Barcelona, 18h. […] Los concertistas señores Vives (clarinete), Tarragó 

(viola) y Laporta (piano), interpretarán “Trio” de Mozart; “Variaciones”, clarinete 

solo, con acompañamiento de piano»51 

02.12.1925 «Radio-Catalana, 19h. […] Concierto: Teresita Campoc, cupletista; José M. 

González, clarinete; Eugenio Badia, piano; […] “Solo de concours”, Rabaud, 

clarinete y piano; […] Concierto, clarinete y piano, Mozart; […] Fantasía, clarinete 

y piano, Wettge […]»52 

05.11.1926 «Festival Manuel de Falla.- [...]A més, l’autor d’El Retablo té entre nosaltres 

nombrosos i ben fidels amics i admiradors. Ultra el mestre Falla, col·laboren al 

festival que comentem, Wanda Landowska, Concepció Badia, Ricard Lara, Enric 

Domínguez, Enric Casals, Bonaventura Dini, Josep Vila, Cassià Carles, Frederic 

Longàs, Josep Nori i l’Orquestra Pau Casals. [...] Ens cal fer constar, abans que 

tot, que, malgrat haver estat confiada a executants expertíssims, enfront dels 

quals cal citar Wanda Landowska (una de les artistes preferides, ben justament, 

pels nostres aficionats) l’obra que ens ocupa fou mal executada.» 53 

05.06.1928 «Sextet Granados. –Mereixedor de tot elogi és aquest conjunt instrumental 

constituït pels notables professors de la Banda Municipal senyors Gratacòs 

(flauta), Carles (oboè), Vives (clarinet), Bonell (trompa) i Goxens (fagot), junt 

amb l’intel·ligent pianista Guillem Garganta.»54 

22.12.1929 «Solament ens resta afegir que, sota la direcció del mateix Gerhard, fou 

descabdellat el programa amb la col·laboració ben assenyada dels solistes 

Concepció Badia d’Agustí (sopran), Alexandre Vilalta (piano), Esteve Gratacòs 

(flauta), Cassià Carles (oboè), Joan Vives (clarinet), Anton Goxens (fagot), Ramon 

Borrell (trompa)[...]»55 

11.04.1931 «El detalle del programa de esta noche es como sigue: Beethoven, “Obertura 

Leonora”, número 1, primera audición; Schumann, “Tercera sinfonía (Renana), 

primera audición, por la orquesta; Mozart, concierto en la, para clarinete y 

                                                           
51 La Vanguardia (21.02.1925), p. 13 
52 La Vanguardia (02.12.1925), p.15 
53 Revista Musical Catalana, núm. 275 (Novembre 1926, p. 310 
54 Revista Musical Catalana, núm. 295 (Juliol 1928), p. 246 
55 Revista Musical Catalana, núm. 313 (Gener 1930), p. 10 
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orquesta, Clarinete José Nori (primera audición por la orquesta Pablo Casals) 

[...]»56 

12.07.1931 «La Banda Municipal darà un concierto sinfónico popular en la plaza del Poeta 

Zorrilla (Sarrià) [...] Larguetto del Quinteto en la, (clarinete solo: señor Vives), 

Mozart [...]»57 

01.12.1931 «Toldrá, sin abandonar su condición de violinista, de gran violinista, y en 

colaboración con otros músicos excelentes – [...] José Nori, clarinete- pudo 

ofrecer un programa integrado por tres obras clásicas de la más pura nobleza 

[...] y el Quinteto en la para clarinete, dos violines, viola y violoncelo, de 

Mozart.»58 

28.03.1934 «[...] concierto desarrolado bajo la inteligentísima dirección de Eduardo Toldrá, 

estuvo por entero dedicado a la música de cámara [...] el “Concerto” de Manuel 

de Falla, y el “septimino en mi bemol” de Beethoven. Instrumentistas de tantos 

méritos como el citado Toldrá [...] Esteban Gratacós, flauta; Casiano Carles, 

oboè; José Mª González, clarinete [...]”59 

                                                           
56 La Vanguardia (11.04.1931) p. 12 
57 La Vanguardia (12.07.1931), p. 9 
58 La Vanguardia (01.12.1931), p.20 
59 La Vanguardia (28.03.1934), p. 16 


