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Introducció 

 

 

 Ara ja, després d’haver sobrepassat de llarg el primer decenni del segle XXI, pot tenir 

quelcom d’interès interpel·lar-nos sobre com s’abordava a Catalunya la pedagogia musical fa 

més de cent anys, i més concretament, durant el període de la República entre els anys 1931 i 

1939. Cal però, revisar primer com es conformà el context històric i cultural d’aquella època, 

els personatges que hi varen intervenir, pedagogs, músics o persones vinculades a l’estructura 

musical del país, així com els fets i conseqüències que en derivaren i repercutiren en 

l’ensenyament del món musical, o com també ho feren en el món pedagògic en general.  

 Com em comentava al començar el treball el meu tutor Dr. Jaume Carbonell, es podria 

desenvolupar segurament una tesi doctoral sobre el tema i aprofundir-hi analíticament. Però, 

es tracta de situar-se en unes línies generals que puguin donar una idea de les circumstàncies, 

conjuntures i actuacions  a l’entorn d’un debat que es va generar en el món de la cultura a 

Catalunya a començaments del 1932, que tractava sobre la Rítmica en l’Educació Musical i 

que es perllongaria fins ben entrat el mes d’agost del mateix any. Tot això transcorria al 

començament del període que va durar la Segona República i provenia d’un temps amb 

profunds canvis socials. Foren moments convulsos, amb un futur incert que s’encaminaria 

vers una guerra civil amb un canvi polític radical al nostre país, que el menaria cap a l’època 

fosca d’una postguerra que trencaria i ensorraria una etapa important de creixement i avenços. 

Període també, amb els seus encerts i desencerts, i defectes o virtuts, que afectarien no sols el 

terreny de la pedagogia musical que ens ocupa, sinó també d’altres com la societat, el comerç, 

la tecnologia, el món de les arts, la literatura, la indústria, etc. 

  Més endavant, la Segona Guerra Mundial commocionaria Europa i les conseqüències 

repercutirien en la resta del món, marcant un abans i un després entre la primera i segona 

meitat del segle XX, i res tornaria a ser com abans. 

 Cal no obviar que no hauria estat possible entrar en un estudi aprofundit del guió del 

treball, sense conèixer primer com s’havia arribat a aquell context, de com es presentava 

Catalunya històricament, socialment i culturalment en aquells moments, i com a la vegada, 

s’havia assolit el nivell pedagògic i musical aconseguit fins llavors. 
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Objectius 

 

 

 En interpel·lar-nos sobre la pedagogia musical de fa més de 100 anys i del debat que 

es va generar l’any 1932 sobre aquest ensenyament, en una època de gran preocupació pel 

món de l’Educació a Catalunya, és fàcil adonar-se’n com d’important era llavors la implicació 

social en la formació musical, per part de músics i pedagogs com Antoni Nicolau, Enric 

Granados, Enric Morera, Joan Llongueras, Manuel Borgunyó i molts altres.  

 Al marge d’una visió més general que es pugui abastar en aquest terreny durant el 

període republicà de 1931 a 1939, en aquest treball s’aprofundeix en la intensa discussió de 

perfil professional que es generà el gener de 1932 sobre la influència de la Rítmica en 

l’Educació Musical i que arribà a qüestions individuals i subjectives, entre personatges 

rellevants aleshores tant en l’àmbit de la pedagogia, com del món musical. La situació 

s’allargà provocant tensions que durarien mesos i que generarien percepcions diferents sobre 

l’orientació de l’ensenyament musical infantil del moment, amb dos posicions clarament 

oposades. Podem entendre la rellevància del debat, quan més de 20 anys més tard, l’any 1956, 

un dels músics implicats en la polèmica, Manuel Borgunyó, publicà Un vacío en la cultura 

musical: pequeña historia de un error internacional que todavía puede ser corregido, on de 

nou es reflectien aquelles preocupacions.  

  No es pot obviar tampoc, que en aquells moments a Catalunya existia ja una 

modernització pedagògica vers les noves tendències que havien arribat de l’estranger des del 

segle anterior i que havien estat introduïdes o liderades per figures com Martorell, Bardina, 

Flos i Calcat, Galí, entre d’altres, o unes línies de renovació com el sistema Montessori també 

aplicat a casa nostra i que en molts aspectes havien estat un exemple de modernitat.  

 A l’entorn d’aquest debat s’ha configurat i s’ha anat estructurant el treball cercant el 

que ara se’ns fa evident, però que també pot albirar quelcom més que un debat sobre 

pedagogia musical, tot entrant en un terreny més complicat com pot ser el de la política.    

 Amb mirada retrospectiva, però des del segle XXI i amb una visió de futur, cal la 

reflexió per considerar el més objectivament possible com extreure’n conclusions. Ara que la 

societat es creu més avançada i preparada culturalment, la pedagogia, i en concret la 

pedagogia musical, té prou rellevància per crear inquietuds o àmbits de debat substancials tal 

com llavors va succeir? 
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1. PRIMERA PART 

 

 

Els orígens del context històric, polític, social i cultural a Catalunya a l’inici de la Segona 

República l’any 1931  

 

 El segle XIX, època d’industrialització i revolucions burgeses, havia abocat al segle 

XX un món d’esperança, amb incògnites i incerteses. El Sexenni Democràtic, tingué gran 

influència en el sorgiment del catalanisme polític.
1
 A Catalunya, les eleccions del 1869, 

donaren majoria al republicanisme federal, que topà amb dirigents federals espanyols amb 

dificultats d’estructurar en altres regions un federalisme com el català. La manca de 

metròpolis econòmiques amb capitalitat com Barcelona comportà la dispersió “cantonalista”.
2
 

Els republicans federals catalans, dividits entre els lligams dels republicans espanyols i la 

voluntat d’implantar el pacte federal d’un poder autònom català, sense desig independentista, 

afermaren la relació amb la pagesia parcera
3
 i els obrers industrials

4
. Amb la Restauració a 

Espanya,
5
 la burgesia catalana donà suport a la monarquia, i amb la derrota dels carlistes a 

Catalunya s’entrà en una aparent estabilitat política. Aquesta burgesia mantingué un 

conformisme i manifestà el seu espanyolisme a l’esclatar la Guerra de Cuba i la revolta a 

Filipines.
6
 

 A finals del XIX, varis factors estimularen el catalanisme polític. Valentí Almirall 

forjà el primer catalanisme polític, teoritzà sobre l’autonomia, fundà el primer diari en català,  

i el 1880 convocà el I Congrés Catalanista. El 1882, Almirall trencà amb el federalisme i creà 

el Centre Català, aglutinant el moviment catalanista i els sectors conservadors.
7
 Quan el 

Centre Català sofrí la primera fugida es creà el Centre Escolar Catalanista, i el 1887 d’una 

                                                             
 
1
 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 43. El Sexenni Democràtic és un període històric del regne constitucional 

d’Espanya, comprés entre la Revolució de 1868 que suposà la fi del regnat d’Isabel II d’Espanya i la Restauració de la 

dinastia borbònica el gener de 1875. 
2
 Ibídem, p. 43-44. El «cantonalisme» foren aixecaments o insurreccions populars que varen tenir lloc a diferents 

localitats del País Valencià, Andalusia i Múrcia, amb l’objectiu d’instal·lar un regim federal.  
3
 La parceria feia referència als contractes d’explotació agrícola o agropecuària, en que el propietari cedia l’ús 

temporal de la terra a un agricultor, mitjançant el pagament per part d’aquest d’una part dels productes o fruits. 
4
 Des del segle XVIII la industrialització a Catalunya havia progressat, deixant pas a les fàbriques i colònies 

industrials. Així sorgiren amb força dues classes socials: la burgesia i el proletariat. 
5
 La Restauració borbònica s’inicià per Alfons XII, amb la fi de la Primera República (1873-74), des del 1875 a la 

proclamació de la Segona República el 1931. 
6
 El 1895 començà la guerra per la independència dels cubans contra el domini espanyol. Cuba amb el suport dels 

Estats Units guanyava el 1898 la independència i Espanya perdia una altra de les seves colònies a ultramar. 
Conseqüència d’aquesta victòria per part d’Estats Units fou el Tractat de París (1898), pel qual Espanya cedia també 

Filipines i Puerto Rico als nord-americans.    
7
 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 51-52. 
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escissió, s’originà la Lliga de Catalunya.
8
 El 1891, la Lliga i el Centre Escolar afavoriren la 

formació de la Unió Catalanista i el 1892, en la seva assemblea anual a Manresa s’aprovaren 

les Bases de Manresa com a primer projecte d’estatut d’autonomia de Catalunya. Dins Unió 

sorgiren el sector regionalista i el nacionalista.
9
    

 La Lliga Regionalista obtingué gran èxit a les eleccions de 1901. El clergat català, amb 

figures com J. Verdaguer, o Torras i Bages, fou també important pel nacionalisme català i en 

el catalanisme burgés destacaren, el Centre Escolar i Unió Catalanista amb La Renaixensa
10

 i 

La Veu de Catalunya
11

. La Lliga amb la idea que cada nació tingués el propi Estat, des d’un 

programa moderat, desenvolupà una política de propaganda, que no agradà a Madrid.
12

 

 El 1905 el catalanisme conservador obtingué un triomf en les eleccions municipals a 

Barcelona que provocà violents incidents. Un grup de militars de la guarnició de Barcelona 

assaltà amb violència els locals dels diaris catalanistes Cu-cut i La Veu de Catalunya, amb 

l’aprovació dels militars d’arreu d’Espanya. La situació política entre Catalunya i Espanya 

s’enverinà pel que a Madrid anomenaven “separatismo catalán”. La intervenció dels militars 

agreujà la situació, foren suspesos el Cu-cut i La Veu de Catalunya i els diputats catalans es 

retiraren del Parlament espanyol, sent rebuts per més de 200.000 persones al tornar a 

Barcelona. El 1907, Enric Prat de la Riba era escollit president de la Diputació de Barcelona, i 

Francesc Macià apareixia a la política catalana com a diputat, després de sol·licitar el retir de 

l’exèrcit espanyol.
13

 El mateix any naixia a Barcelona la federació sindical Solidaritat Obrera, 

que derivà en una nova central sindical espanyola, la CNT. 

 La protesta per l’embarcament de soldats cap a l’Àfrica el 1909, degenerà en la 

“setmana tràgica”, la crema d’esglésies i convents, seguida d’una repressió brutal. La Lliga 

s’apropà al govern de l’Estat i es polaritzaren els partits catalans. Joan Maragall assumí la 

defensa pública dels revoltats en aquests fets, però no aconseguí ni amb les peticions d’arreu 

del món, l’indult per a F. Ferrer i Guàrdia. La Lliga es convertí en el partit del catalanisme 

                                                             
8
 Aquesta fugida fou dirigida per joves estudiants catalanistes radicalitzats, entre els quals s’hi trobaven els creadors de 

la Lliga de Catalunya, Enric Prat de la Riba, Narcís Verdaguer i Callís, Lluís Domènech i Montaner, Àngel Guimerà, 
Lluís Duran i Ventosa i Francesc Cambó, entre d’altres. 
9
 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 54, 57-58.  

10
 La Renaixensa fou un diari de tendència catalanista conservadora nascut a Barcelona el 1881. Un dels seus 

principals impulsors fou Àngel Guimerà. L’últim número apareixia el maig de 1905. 
11

 La Veu de Catalunya fou el diari de més llarga durada que sorgí a Barcelona, del 1899 fins al 1937. Narcís 

Verdaguer i Callís, i Jaume Collell foren alguns dels seus fundadors. A l’inici era un setmanari i passà a l’edició diària 
quan esdevingué Prat de la Riba com el seu director,. Entre els seus redactors i col·laboradors hi intervingueren figures 

politiques i periodístiques com Francesc Cambó, Lluís duran i Ventosa, Josep Puig i Cadafalch, o Joaquim Rubio i 
Ors, entre d’altres.     
12

 J. SOBREQUÉS (dir.), Història de..., 1981, p. 329-330. 
13

 Ibídem, p. 343-345, 347-351. 
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genèric i poderós.
14

 Prat de la Riba començà la campanya per la Mancomunitat assolint la 

victòria a finals del 1913 i l’Abril del 1914 es constituïa la Mancomunitat de Catalunya
15

 amb 

Prat de la Riba de President, qui el 1917 seria succeït per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. 

La Mancomunitat establí el primer reconeixement a la personalitat de Catalunya, impulsant i 

engegant iniciatives que la Generalitat continuaria amb més recursos i competències, 

proposant-se també salvar i conservar el patrimoni arqueològic i historicoartístic del país. 

 La crisi política de l’Estat Espanyol provocà eleccions generals el febrer de 1918, on 

el catalanisme conservador amplià la seva representació parlamentària, i s’imposà un govern 

presidit per Maura. A Catalunya a finals del 1918 i principis del 1919 es presentà una consulta 

sobre l’autonomia catalana lligada a l’autonomia municipal, aconseguint una resposta 

favorable, mentre a Espanya es desfeia el govern de Maura.
16

 

  El 1922 es fundà Estat Català, amb l’impuls de Macià i en un clima nacionalista 

d’esquerra. La Lliga albirava la crisi per escissions de la seva joventut, mentre emergia Acció 

Catalana de caire centreesquerra.
17

 S’havien neutralitzat mútuament un moviment catalanista 

conservador i un d’obrer de direcció anarcosindicalista que afavoriren l’adveniment de la 

dictadura a Espanya de Primo de Rivera, Capità General de Catalunya, el setembre de 1923. 

La Dictadura prohibí l’ús públic del català i la bandera catalana, i destituí i clausurà entitats 

nacionalistes. El gener de 1924 Puig i Cadafalch dimitia de president i el 1925 Primo de 

Rivera suprimia la Mancomunitat.
18

 

 La dictadura emparada per la monarquia mostrava el fracàs cap a l’autonomia, 

evidenciant que no quedava cap altre camí que la insurrecció separatista. Macià a l’exili 

intentà formar un comitè revolucionari iniciant un viatge als nuclis nacionalistes catalans de 

vàries capitals iberoamericanes, sense  ressò a Catalunya. La despolitització que havia creat 

l’obra pública promoguda per Primo de Rivera a l’Exposició Internacional de 1929 a 

Barcelona, serví com a propaganda vers l’exterior. Però Primo de Rivera no es reconcilià amb 

Catalunya, i el gener de 1930 dimitia per falta de consens i suport de l’exèrcit i el 1931 

s’iniciava una nova etapa a l’Estat Espanyol, la Segona República.
19

  

 El 1930, Catalunya mostrava un context cultural i artístic amb una trajectòria ja del 

segle anterior. El segle XIX, havia sorgit un moviment cultural, la Renaixença, lligat a la 

                                                             
14

 Ibídem, p. 353-354. Francesc Ferrer i Guàrdia fou un important pedagog català, fundador de l’Escola Moderna, amb 

un projecte de pedagogia llibertària. Acusat d’haver fomentat la revolta que es coneix com a Setmana Tràgica, fou 
afusellat al Castell de Montjuïc el 13 d’octubre de 1909. 
15

 La Mancomunitat de Catalunya (1914-1923/25) fou una institució activa que agrupà les quatre diputacions catalanes, 

Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i tot i que havia de tenir funcions purament administratives, va adquirir una 
gran importància política. 
16

 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 88, 90-96. En el govern de Maura foren ministres F. Cambó i J. Ventosa. 
17

 J. SOBREQUÉS (dir.), Història de..., 1981, p. 394-398 
18

 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 103-107.  
19

 Ibídem, p. 108-110. 
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burgesia industrialista i destinat a promoure l’ús literari culte -sobretot poètic- de la llengua 

catalana, intervenint de manera directa en la defensa i rescat de la personalitat històrica de 

Catalunya  i implicant-se en l’ordre polític, econòmic, social, cultural, literari i lingüístic.
20

  

 Barcelona passà, de ciutat provinciana espanyola, a capital de Catalunya i ciutat 

europea amb figures de la cultura com Torras i Bages, Verdaguer, Prat de la Riba, o Cambó.
21

 

Era el motor català i pol d’atracció de les iniciatives catalanes, marcant una bipolaritat 

hispànica amb Madrid. Una bipolaritat econòmica però sobretot política-cultural, ja que a 

Catalunya sorgí una cultura nova en català, a més del castellà, trencant l’esquema anterior en 

què les novetats europees que arribaven, es publicaven i difonien de Madrid cap a provincias. 

S’establí un conflicte amb l’existència de llengua i cultura diferents, un desenvolupament 

econòmic diferenciat i capitals distintes que amb el temps es traslladaria a la política.
22

  

 A l’entorn de diaris, empreses teatrals, editorials i ateneus, es creà una “cultura de 

cafè” on predominava el periodisme més professional i la premsa diària. Destacaren el Diario 

de Barcelona, La Vanguardia, la revista L’Avenç, etc. i sorgiren nous diaris en català i una 

premsa més anarquista. A finals del XIX, es posaren en dubte els grans corrents de pensament 

del vuit-cents, amb un esforç molt notable de relació i discussió sobre els mateixos a 

Catalunya. L’accés a aquesta renovació es produí a través de París, i sí la relació entre la 

intel·lectualitat catalana i el món cultural europeu havia estat intensa el segle XIX, ara 

s’establia encara més amb un nou moviment cultural, El Modernisme, que a Catalunya es 

reflectiria des de l’arquitectura a les arts gràfiques passant per tots els camps, la pintura, 

l’escultura, la literatura, i les arts decoratives.
23

   

 Casas i Rusiñol foren els primers artistes citats de modernistes. L’obra de l’arquitecte 

Gaudí podia ser considerada modernista, però mostrava una postura individual en l’art català 

del seu temps. Altres arquitectes com Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch influïren en 

aquest moviment, així com els escultors Miquel Blay i Josep Llimona. En el món literari 

destacaren Joan Maragall o Victor Català, entre d’altres. Alexandre de Riquer  sobresortí com 

dissenyador gràfic i se li afegiren artistes polifacètics com Adrià Gual, els Utrillo, o Rusiñol.  

 En el món musical, s’ha considerat a Felip Pedrell el primer musicòleg català que va 

influenciar a compositors catalans joves com Albéniz o Granados. Però, al capdavant dels 

modernistes cal esmentar Enric Morera, prolífic compositor que desenvolupà la seva obra 

amb gran diversitat, des del teatre líric a harmonitzacions de cançons populars, obres de 

                                                             
20

 P. GABRIEL (dir.), “Romanticisme...”, 1995, p. 104-107.  
21

 Fins llavors personatges de la cultura o la política com Aribau, Pi i Margall, Balmes, Prim, Victor Balaguer, o altres, 

havien anat a triomfar a Madrid i no a Barcelona. 
22

 P. GABRIEL (dir.), “Naturalisme...”, 1994, p. 43-44. 
23

 P. GABRIEL (dir.), “El Modernisme...”, 1997, p. 65- 68. Rebé altres noms a altres països com Art Nouveau o 

Modern Style. 
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cambra i simfòniques, òperes, misses, sarsueles i sardanes.
24

 L’Exposició Universal del 1888 

inicià una renovació en la vida musical barcelonina que incrementà les activitats 

concertístiques, estimulades per la presència d’estrangers i la influència dels wagnerismes en 

la vida operística, proliferant els concerts públics. La Sala Parés
25

 organitzà audicions de 

música de cambra, es fundà la Societat Filharmònica de Barcelona, i entitats culturals i corals 

ajudaren a difondre obres i autors de qualitat amb el seus concerts.
26

   

 Punt i a part, mereix la fundació de l’Orfeó Català el 6 de setembre de 1891. Els últims 

anys, les corals de Clavé havien decaigut i l’embranzida inicial de l’expressió del pensament 

del seu fundador a mitjans del XIX, quedà obsoleta promovent el sorgiment d’institucions 

com l’Orfeó Català. L’Orfeó, en la mateixa línia que la Schola Cantorum de París però de 

forma més modesta, s’apropà a la música clàssica europea d’alt nivell i es preparà per fer 

audicions a Barcelona d’obres del repertori religiós alemany (Bach, Haydn o Beethoven).
27

  

 L’any 1906, la figura d’Eugeni d’Ors inicià un nou moviment cultural a Catalunya, El 

Noucentisme, que rebutjà moviments anteriors com el Modernisme. Era més un “projecte de 

país” per retrobar la història perduda i que es presentava com un retorn a l’ordre i a la cultura 

assenyada, que no un “projecte de modernitat”. La Mancomunitat recollí l’esperit del 

Noucentisme i Eugeni d’Ors esdevingué el principal teoritzador. Però Ors, acabaria fent una 

reinterpretació selectiva del programa modernista d’acord amb l’ideari burgès.
28

  

 En el terreny de la música existí una gran florida del wagnerisme, i més presència de 

títols operístics d’autors catalans. A partir del 1908, la música simfònica es veié beneficiada 

amb la nova sala de concerts del Palau de la Música Catalana. L’Orfeó Català, amb la 

realització de l’arquitecte Domènech i Montaner de l’edifici del Palau, assegurava la seva 

persistència com entitat barcelonina. L’Orfeó també havia fundat La Revista Musical 

Catalana l’any 1904, que arribà a ser la revista musical més important del país.
29

 Comptava 

amb articles i cròniques de músics destacats del moment com F. Pedrell, J. Llongueras o J. 

Manén, i importants col·laboradors estrangers com B. Selva o la clavecinista W. 

Landowska.
30

 La fundació de l’Orquestra Simfònica de Barcelona el 1910, per Joan Lamote 

de Grignon, afavorí l’àmbit orquestral. Lamote també realitzà un treball important a la Banda 

Municipal de Barcelona, donant-li relleu i dignitat. Pau Casals fou un puntal en la música 

                                                             
24

 Ibídem, p. 142-144. 
25

 La Sala Parés és la galeria d’art activa més antiga de Barcelona. Fundada el 1840 com a botiga d’articles per a les 
Belles Arts, el 1877 ja fou inaugurada com a galeria d’art. 
26

 “El Modernisme...”, 1997, p. 142. 
27

 P. GABRIEL (dir.), “El Modernisme...”, 1997, p. 148-149. 
28

 P. GABRIEL (dir.), “El Noucentisme...”, 1997, p. 112. 
29

 Cal també mencionar les revistes Revista Catalana de Música (1923) i Vibracions (1929), que tot i les seves curtes 
durades, entre 6 i 12 mesos, en el seu moment recolliren també la intervenció de músics importants. 
30

 Ibídem, p. 141-142. Blanche Selva fou una pianista, pedagoga, musicòloga i compositora de nacionalitat francesa, 

però d’origen català. 
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orquestral a Barcelona amb la fundació de la seva orquestra el 1920.
31

 Els Ballets Russos de 

Serge de Diaghilev que a causa de la Gran Guerra, quedaren aïllats a París, trobaren recer a 

Catalunya i actuaren al Gran Teatre del Liceu, on tornaren sovint. Cal destacar compositors 

com Joan Manén, Juli Garreta o Frederic Mompou, tot i que Mompou per la seva longevitat 

va sobreviure amplament aquest període. Però el compositor més influent enllà de la Guerra 

Civil, fou Eduard Toldrà que al començament del noucentisme fundà el Quartet Renaixement 

i abastà un camp molt ampli dins del terreny musical.
32

 

 La manca d’estil arquitectònic en el Noucentisme es posà de relleu pel mateix Eugeni 

d’Ors i es suplí per la recuperació del Classicisme.
33

 Però, l’arquitectura noucentista 

institucional es materialitzà en la construcció d’edificis escolars adaptats a les noves idees 

pedagògiques, formant part aquestes construccions de l’Ajuntament de Barcelona d’una 

política urbana innovadora, aplicada a Barcelona i a altres indrets de Catalunya.
34

   

 El 1907 es creà la Junta de Museus, eix de l’evolució museística catalana i nucli d’un 

museu nacional d’art que acabaria sent el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Joaquim 

Torres-García requerit per la Mancomunitat, portà a terme l’obra artística més emblemàtica 

d’aquells temps: el conjunt mural del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el primer 

fresc que simbolitzà la Catalunya eterna. L’escultor Josep Clarà, a la VI Exposició 

Internacional d’Art de Barcelona, exposà disset escultures que constituïren el primer corpus 

escultòric del Noucentisme a la vegada que es fixava un cànon femení conscientment 

mediterrani, que semblava donar forma al mite de la Ben Plantada d’Eugeni d’Ors.
35

 

 Els anys 20 sorgiren les Primeres Avantguardes. Mentre a Europa es creaven i 

s’adoptaven “ismes”, com el Fauvisme, l’Expressionisme o el Cubisme, que proposaven la 

renovació de les arts, a Catalunya es plantejava una situació especial, motivada per una 

continuïtat del Modernisme i l’existència encara del Noucentisme. Això dificultà l’esclat de la 

renovació avantguardista i Catalunya continuà en la situació que tenia en l’àmbit europeu, al 

primer moment modernista. Un problema dels historiadors de l’art català ha estat posar data 

d’inici a l’avantguarda. L’avantguarda s’introduí en el terreny literari a través de Josep M. 

Junoy i Joan Salvat-Papasseit. Junoy, poeta i crític d’art, contactà amb el Cubisme pictòric i 

                                                             
31

 Ibídem, p. 144, 149. Més endavant l’aportació de Pau Casals fou molt més extensa amb la Fundació de l’Associació 

Obrera de Concerts, les sessions de les quals tenien lloc a un preu modest i anaven destinades a les classes obreres. A 

més, l’Associació publicava una revista musical pròpia en català, que duia el títol de “Fruïcions”, amb articles que 
encara avui dia són interessants de consultar.  
32

 Ibídem, p. 149-157. 
33

 Ibídem, p. 193-194. 
34

 Ibídem, p. 201, 204, 205, 211. 
35

 Ibídem, p. 164, 169, 170. La Ben Plantada fou un recull de Gloses creat el 1911 per Eugeni d’Ors, sobre el símbol 
de la Catalunya ideal, noucentista, on la protagonista, Teresa, personificava els valors de la classe burgesa, el seny, la 

perfecció, l’ordre, la mesura o la maternitat ja que la Teresa representava la burgesia i havia de procrear per assegurar 

l’ordre establert. 
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conegué les experiències poètiques de G. Apollinaire; i J. Salvat-Papasseit arribà al moviment 

Futurista, segurament a través de R. Barradas.
36

 A Barcelona existia una forta burgesia 

interessada per l’art, que promogué la continuïtat en l’activitat de les galeries d’art obertes a 

finals del XIX. Aparegueren revistes amb un clar signe avantguardista com “Trossos”, o “La 

Columna de Foc”. Els anys de la Primera Guerra Mundial, degut a la neutralitat espanyola i la 

proximitat a la frontera francesa, Barcelona fou residència d’artistes que es movien al voltant 

de les Galeries Dalmau, altres d’independents, o dels que ja estaven aquí i exposaven en 

galeries o col·laboraven en revistes del moment.
37

 En pintura emergiren figures com Joan 

Miró o Salvador Dalí, però l’escultura tanmateix, plantejà una ruptura que anà més enllà. 

Amb els “ismes” el panorama de la producció escultòrica varià i determinà la seva evolució 

en els àmbits tècnic, material i representacional, produint-se a Europa una important ruptura 

en aquest camp. Picasso i les seves peces cubistes, en les quals el collage i el treball amb 

materials poc nobles renovaren aquesta pràctica, en fou un exemple passant a les realitzacions 

amb ferro. Pau Gargallo, escultor català d’origen aragonès, oferí una obra que abraçà dos 

corrents, una més tradicional i una més avantguardista a la dècada dels trenta.
38

  

 En el terreny de la música, en aquests anys de sensibilitats avantguardistes dominà 

l’ambigüitat de les actituds dels més compromesos i l’afany per fomentar-la, fos quina fos 

l’orientació estètica, a fi de fer-ne un ús natural. Una figura com Joan Lamote de Grignon, 

compositor inquiet en els temps del Modernisme, fundador de l’Orquestra Simfònica de 

Barcelona, director de la Banda Municipal des del 1915, director del conservatori del Liceu 

fins al començament de la República i home compromès políticament, fou model de l’artista 

del moment. Lamote normalitzà la vida concertística docent i creativa, amb les seves 

múltiples activitats en el món de la música. Aquesta rica ambigüitat seria llavors el germen de 

l’època daurada de la música catalana de tots els temps.
39

  

 

  

 

  

                                                             
36

 P. GABRIEL (dir.), “Primeres Avantguardes...”, 1997, p. 153-154. Apollinaire fou un poeta, dramaturg, novel·lista i 
crític d’art francès, però d’origen polonès, capdavanter del moviment surrealista i considerat com un dels poetes més 

destacats del segle XX. Barradas fou un pintor uruguaià, fill de pares espanyols i màxim representant del moviment 

artístic Vibracionisme, junt amb la figura de Torres Garcia i Salvat-Papasseit.  
37

 Ibídem, p. 154-158. Un d’aquests artistes fou Francis Picabia que feu estada a B arcelona amb la seva esposa i amb 

el suport econòmic de Josep Dalmau, decidí crear una nova revista, “391”, que avui dia es considerada com una de les 

publicacions més emblemàtiques del Dadaisme. El primer número aparegué a Barcelona el gener de 1917. 
38

 Ibídem,p. 172-177. 
39

 Ibídem,p. 204. La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Jean Lamote de Grignon, assolí els cims més alts del 
rigor interpretatiu i popularitat entre els ciutadans. A més dels concerts al carrer, aquesta formació oferí cicles de 

concerts de temàtica molt exigent al Palau de Belles Arts. Per fer possible l’acomodació del repertori a la formació 

instrumental, Lamote menà un interessant treball de transcripció, que esdevingué modèlic.  
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1.1 La pedagogia escolar i musical abans de la Segona República  

   

 L’any 1857, el govern espanyol havia aprovat la llei Moyano que donava lloc al 

magisteri oficial i al control del llibre escolar per part de l’estat, i que fou vigent fins a la 

Segona República. A Catalunya, dins d’aquesta uniformitat existien unes escletxes que 

permetien la presència del català a l’escola, encara que fos secundari. Alexandre Galí, ho 

recollia en la seva Història de les institucions culturals i del moviment cultural a Catalunya. 

La llengua i entitats defensores i propagadores: “Posada en vigor l’any 1857 la llei Moyano i 

organitzada per ella la carrera de Magisteri oficial com es troba avui, quedà proscrita 

definitivament la nostra llengua de les escoles de nois i noies. Abans, la resistència passiva de 

pares i mestres d’un costat i de l’altre, i l’escassa fiscalització del govern prop d’aquelles 

varen permetre que el català compartís amb el castellà, la tasca educativa”.
40

  

 Manuel B. Cossío (1858-1935) pedagog espanyol, en una valoració crítica de la llei 

Moyano, indicava que el valor pedagògic havia quedat relegat en segon terme i que no havia 

modificat quasi en res l’educació primària, però que tot obeïa als interessos del partit moderat. 

 Respecte a l’educació musical, el panorama no podia ser més desolador, ja que només 

era possible a les escoles que assolien prous mitjans, materials o humans per dur-ho a terme.
41

 

 

 

1.1.1 Orígens de la pedagogia escolar  

                                                                                           

 A Catalunya però, no fou fins la figura de Francesc Flos i Calcat (1856-1929)
42

 que hi 

hagué un intent de resposta completa al sistema desnacionalitzador en l’educació. Tanmateix, 

des de 1868, onze anys després de la llei Moyano, havien anat sorgint iniciatives individuals i 

publicacions al respecte, com per exemple Compendi de Gramàtica Catalana (1873), de 

Llorenç Pahissa; Cansons de noys (1875), de Josep Rodoreda; o Lo llibre de l’infantesa 

(1879), de Francesc Comerma, entre altres. L’any 1880, Ramon Arabia (1850-1902) 

demanava en el I Congrés Catalanista “preocupar-se per l’educació dels infants en català”.
43

  

 

 

  

                                                             
40

 Ll. DURAN, Flos i Calcat..., 2001, p. 39-40.         
41

 J. L. HEREDIA, Manuel Borguñó..., 2013, p. 12-13.  
42

 Francesc Flos i Calcat, pedagog, cal·lígraf i escriptor català que destacà pel seu mètode pedagògic d’ensenyament 
als infants. 
43

 Ibídem, p. 40-42. Ramon Arabia, promotor de l’excursionisme català i membre de l’Associació Catalanista 

d’Excursions Científiques, fou soci fundador i president de l’Associació Catalana d’Excursions.   
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Influències i repercussions. F. Flos i Calcat i el Col·legi Sant Jordi 

 

 Flos i Calcat, un cop obtingué el títol de mestre a Girona l’any 1878, començà al 

Masnou a fer de professor i en aquesta etapa anà definint el seu projecte escolar català, però 

paral·lelament sorgien altres moviments i posicionaments sobre l’ensenyament a Catalunya. 

Així, mentre s’anaven concretant les primeres ensenyances catalanes, Flos escrivia les obres 

per cobrir la demanda general de llibres que les poguessin satisfer, ja que els llibres eren les 

eines bàsiques pels canvis que es proposaven, tanmateix les pròpies divisions del catalanisme 

farien que no s’arribés a acords sobre les propostes de Flos. 

 L’obra magna de Flos seria la fundació del Col·legi de Sant Jordi (CSJ) el 1898, el 

qual marcava l’inici d’un procés d’important transcendència cultural. Era una escola privada 

que havia creat ell mateix, lliure de dependències, amb l’únic objectiu d’educar infants pel 

país.
44

 Flos indicava en l’Historial del Col·legi Sant Jordi, que el CSJ “no sols existeix per los 

ideals catalanistes que sustenta y per lo fondo moral que enclou”. El sentit pedagògic, allò que 

no es lligava a la reivindicació del catalanisme cultural i a un sentit de regeneració teòrica, 

ocupà una bona part de l’aportació teòrica de Flos per la creació d’una escola. De fet, 

l’argumentació no s’allunyava gaire de la lògica regionalista, en tant que comportava 

l’adequació d’allò que es considerava real (la realitat cultural, econòmica i social de 

Catalunya), per damunt d’allò que era 

imposat (l’Espanya centralista i 

uniformista), i que l’apropava a 

concepcions de renovació pedagògica i 

al que era considerat “natural”, per tant, 

el que era més entenedor per l’infant.
45

 

Un dels objectius de Flos fou 

l’apropament al significat de la música, 

partint de la idea que el cant  era també    

        una forma de lleure, d’aprenentatge  

     agradable i de fomentar els esperits  

         equilibrats i al servei d’aquest objectiu, 

en destacà la creació de la coral Novell Planter (fig.1). Per a Flos, la cançó tenia un component 

                                                             
44

 Ll. DURAN, Flos i Calcat..., 2001, p. 77. L’única escola catalana establerta abans del CSJ fou l’escola de la Colònia 

Güell el 1891, però el plantejament de Güell no era el d’un pedagog ni el d’un militant catalanista actiu, sinó que era 
una instal·lació d’una colònia fabril, i en canvi per Flos l’escola era producte d’una necessitat política i una aportació 

al catalanisme (Ll. DURAN, Flos i Calcat..., 2001, p. 58-59).         
45

 Ibídem, p. 84-85.  

Fig. 1. El cor infantil Novell Planter, ca. 1901-1904. 

 Ll. DURAN, Flos i Calcat ..., 2001, p. 158-159 
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moralitzador i homogeneïtzador de l’activitat escolar, a part de la preparació tècnica o afició a 

la música.
46

 Poc a poc, l’objectiu fundacional de Flos també el desenvoluparen altres escoles i 

per tant el CSJ acabaria sent una escola més, enlloc d’un exemple. 

 Paral·lelament a aquestes iniciatives, l’Escola Moderna impulsada per Francesc Ferrer 

i Guàrdia volia experimentar una pedagogia de concepció laica, militant i llibertària que 

aspirava a utilitzar l’educació com a eina transformadora de la societat. De fet, l’Escola 

Moderna va suposar un perill pel sistema, ja que Ferrer i Guàrdia fou enviat al Castell de 

Montjuic el 13 d’octubre de 1909 per ser afusellat.
47

 

 Entre l’any 1904 i 1906 hi hagué un procés nou en el catalanisme, la consolidació de 

la seva esquerra i l’aplegament de forces polítiques catalanes en la Solidaritat Catalana, que 

coincidí amb la concreció de l’obra de Joan Bardina (1877-1950) en l’Escola de Mestres. Al 

no poder abastar Bardina el projecte general restaven tres aspectes que es podien 

desenvolupar: la Normal com alternativa a l’oficial, una revista educativa (Revista Catalana 

d’Educació) i la publicació de llibres.
48

 

 A la vegada per part de la Mancomunitat,
49

 aspirar a una escola catalana, equivalia 

també proposar-se a posar fi a l’analfabetisme, la incultura i la manca de formació 

professional, i a aplicar els mètodes pedagògics europeus com ara el de la Doctora 

Montessori. De fet, no s’arribà a la normalització lingüística perquè ni tan sols s’assolí la 

cooficialitat del català, però la llengua catalana esdevingué un idioma públic i administratiu.
50

  

 Molt important fou també la tasca pedagògica de Manuel Ainaud (1885-1932), no sols 

a l’Ajuntament de Barcelona, sinó també el seu pas per l’Escola Horaciana i el Col·legi Mont 

d’Or. Ainaud abans d’entrar a l’Ajuntament, havia estudiat a fons la problemàtica escolar de 

la ciutat i en féu prendre consciència pública a la ciutadania. Va visitar les escoles públiques i 

privades de Barcelona i va estudiar el cens escolar i les condicions en que es trobaven les 

barriades treballadores. Ja abans de crear-se l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura 

de l’Ajuntament, en Manuel Ainaud havia estat cridat per assessorar pedagògicament la 

comissió i comptà amb col·laboradors com el poeta i polític Bonaventura Gassol i l’arquitecte 

Francesc Folguera, ajudant de Gaudí a les obres del Temple de la Sagrada Família.
51

 

                                                             
46

 Ibídem, p. 104 
47

 F. X. HERNÀNDEZ, Francesc Ferrer..., 2009. 
48

 Ll. DURAN, Flos i Calcat..., 2001, p. 145-146.     
49

 La Mancomunitat de Catalunya (1914-1923/25) fou una institució activa que agrupà les quatre diputacions catalanes, 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, que tot i que havia de tenir funcions purament administratives, adquirí una gran 

importància política. 
50

 A. BALCELLS, Història del..., 1992, p. 90. 
51

 S. DOMÈNECH, Manuel Ainaud..., 1995, p. 191-192. El 1917 després de crear-se la Comissió de Cultura, es gestà 

l’Assessoria Tècnica i el 9 d’agost d’aquell any Manuel Ainaud era nomenat Director General de l’Assessoria Tècnica.   
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 D’ençà del fracàs de la Primera República, que els republicans i els sindicalistes 

maldaven per donar llibertats a Catalunya i aconseguir majors cotes de justícia social, i en 

aquella batalla ideològica contra la reacció, l’educació era molt important. Res podia tenir 

futur si anava acompanyat de la ignorància. Aviat van sorgir moviments que tenien 

l’esperança d’educar en la llibertat des de la més tendra infància, des de l’escola primària. En 

aquells moments, l’escolarització universal estava lluny i res impedia per tant portar la 

iniciativa i començar a transformar el país a partir de la formació i instrucció dels infants. 

Aquesta praxis estratègica va ser entesa des de posicions tan distants, com les de Flos i Calcat 

amb el seu CSJ o Francesc Ferrer i Guàrdia a través de l’Escola Moderna. Al capdavall 

aspiraven al mateix: formar persones lliures i amb criteri. Ferrer i Guàrdia va ser una persona 

compromesa, va viatjar, va estar exiliat amb el fracàs de la Primera República i a la vegada 

conegué molta gent. A finals del XIX s’aproximà a les idees llibertàries i contactà amb Ovide 

Décroly (1871-1932), interessant-se per les aportacions de Pestalozzi i Fröbel. A rel d’una 

herència que rebé, pogué crear l’Escola Moderna la qual influencià a molts sectors de la 

societat, malgrat el rebuig de la burgesia i també de l’església.
52

 Segons B. Delgado en la seva 

publicació La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, la novetat en la creació de l’Escola 

Moderna era, no tant la preocupació per la higiene escolar, les sortides instructives o les 

relacions interescolars, sinó haver convertit l’escola en un centre d’adoctrinament polític i 

haver substituït un dogmatisme intransigent i estúpid, per un altre de signe contrari però tan 

injustificable com aquell.
53

 

 En el desenvolupament de nous projectes en el terreny de l’educació, l’Escola de 

Mestres era un element lògic per Joan Bardina, ja que segons ell res del que hi havia fins 

llavors era adient per ensenyar sobre noves bases. De fet, amb l’Escola de Mestres es volia 

reformar i depurar totes les escoles i al respecte va haver conformitat per part de centenars de 

mestres catalans. De fet, Bardina encetava allò que es desenvoluparia més endavant amb la 

Mancomunitat: no crear escoles, sinó formar mestres, ja que el subjecte de la renovació de 

l’escola era el mestre vingués d’on vingués. El seu projecte rebé el suport de la Lliga i 

Bardina creà un esperit d’escola que més endavant seria reivindicat per Artur Martorell i 

Alexandre Galí. 
54

 

 Quan Manuel Ainaud, des de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament, projectà el Pla general de construccions d’edificis per escoles públiques a 

                                                             
52

 F. X. HERNÀNDEZ, Francesc Ferrer..., 2009. Décroly fou un pedagog, psicòleg i docent belga, pioner en la 

pedagogia biològica i la psicologia moderna. Pestalozzi també pedagog suís del segle XVIII seria dels primers en 
parlar de la necessitat de llibertat en l’educació del nen. Fröbel, pedagog alemany, fou deixeble de Pestalozzi.  
53

 B. DELGADO, La Escuela..., 1979, p. 228. 
54

 Ll. DURAN, Flos i Calcat..., 2001, p. 146-148.  



17 
 

Barcelona, també pensà d’incorporar els parvularis en els futurs Grups Escolars. Tot i no ser 

una ensenyança obligatòria, Ainaud creia que una planificació progressista de l’ensenyament 

primari a Barcelona havia de comptar amb aquests blocs d’escolarització.
55

 Així, el primer de 

setembre de 1915 començava a funcionar la primera Escola Montessori i el gener de 1917 

s’inaugurava un segon parvulari, però no es podia obviar que Joan Palau i Vera al Col·legi 

Mont d’Or, havia estat el primer en implantar el mètode Montessori a casa nostra.
56

 Aquest 

mètode d’ensenyament havia pres tanta volada, que en la Primera Escola d’Estiu de 1914 

s’organitzà un curs teòric i pràctic sobre el Mètode de la Pedagogia Científica de la Dra. 

Maria Montessori, aplicat a les “Cases de Nens”, a càrrec de Joan Palau i Vera.
57

 La tardor 

del 1915 funcionaven a Catalunya tretze escoles montessorianes. A la primavera de 1916 es 

va celebrar a Barcelona un Curs internacional del mètode Montessori aplicat a l’escola 

elemental, que fou organitzat per la mateixa Dra. Montessori. Per aprofitar més el seu 

mestratge, l’any 1917 el Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació (més endavant 

Consell de Pedagogia de la Mancomunitat 

de Catalunya) creà una càtedra de 

Pedagogia i n’encomanà la direcció a la 

pròpia doctora. En les escoles Montessori el 

català tingué un paper destacat, no tan sols 

com a llengua vehicular, sinó com a              

iniciador de l’aprenentatge de la lecto-                        

escriptura.
58

 L’Ajuntament de Barcelona no 

tenia competències per fer escoles 

d’ensenyament primari, però si d’educació  

  especial o bé de formació professional. La  

  creació de l’Escola de Bosc (fig. 2),    

  significà l’obertura de la primera escola a  

               l’aire lliure arreu de l’Estat espanyol. 

L’Ajuntament sostenia l’escola totalment i l’Estat contribuïa a l’assaig autoritzant que uns 

mestres del seu cos en portessin la direcció. El 5 de març de 1910, es va prendre l’acord de 
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 El doctor en pedagogia i catedràtic a la facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona Josep Gonzàlez-

Agàpito, en la seva publicació Ser infants abans d’ara, 1989, p. 66, explicava “.. una educació primària adreçada a les 
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 Joan Palau i Vera el 1905 funda i dirigí el Col·legi Mont d’Or, una escola privada experimental dirigida a la classe 
burgesa. Allí aprofundí en el sistema Montessori, sent capdavanter en la seva divulgació i introducció. 
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 Les Escoles d’Estiu sorgiren des de l’organització de les administracions de la Mancomunitat com a impuls de la 
renovació pedagògica que s’havia anat implantant a Catalunya. 
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 S. DOMÈNECH, Manuel Ainaud..., 1995, p. 381, 382, 386-390. La Dra. Montessori l’any 1933 s’exilià d’Itàlia que 

es trobava sota el poder feixista de Mussolini i vingué a Barcelona, on hi seria fins el 1936. 

Fig. 2. Escola del Bosc. Rosa Sensat durant una classe a 

l’aire lliure.  

http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/calaixera/biografie
s/rosa-sensat-una-mestra-davantguarda/ [26-7-2016] 
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construir l’Escola de Bosc al parc de Montjuïc i per tant, de crear un centre escolar fet 

especialment per a infants febles físicament. L’escola s’inaugurava el 8 de maig de 1914 i la 

direcció es confiava a Rosa Sensat (1873-1961).
59

 No va ser casualitat que es confiés la 

direcció a la mestra Rosa Sensat, donat que havia estat en diferents països d’Europa per tal de 

conèixer el funcionament d’escoles noves, estudiant-ne els sistemes i les metodologies. A 

l’Escola de Bosc s’hi van adaptar bastants dels principis de l’Escola Nova (dels trenta punts 

que el Bureau International des Écoles Nouvelles havia establert a proposta del pedagog suís 

Adolf Ferrière-1879/1960), que ja s’havien experimentat en assaigs pedagògics en altres 

països europeus, com Bèlgica, Suïssa, França, Anglaterra, i que a Catalunya ja s’aplicaven en 

part en altres centres privats d’ensenyament. S’entenia l’escola del present no com el lloc on 

s’aprenien lliçons, sinó el lloc on s’aprenia a viure, valorant les pròpies experiències i 

observacions dels infants. 
60

 

 Dins d’aquest marc per crear institucions sanitari-escolars, l’Ajuntament fundà 

l’Escola del Mar, pensada per a infants de la Ciutat amb problemes de salut, propensos a patir 

malalties de tipus pulmonar, o bé simplement per infants anèmics. L’any 1920 es procedia a 

la construcció d’un edifici-escola a la platja de la Barceloneta, a prop dels Banys Orientals, 

coneguda popularment per “Platja dels Pescadors” i l’estiu de 1921 es començava a fer servir 

pel servei de banys per escolars pobres, iniciant així el seu funcionament. 

 S’han citat les entitats més destacades, però en resten d’altres que per no estendre’ns 

no serà possible mencionar. Però si una al·lusió a l’Escola Blanquerna que provenia de la 

Institució escolar fundada a Barcelona el 1923, Mutua Escolar Blanquerna i que tingué com 

assessor pedagògic a Alexandre Galí. S’havia creat inspirada en un règim de llibertat i defensà 

sempre l’autonomia de l’escola, enfront qualsevol interferència o pressió externa.  

 

 

1.1.2. Orígens de la pedagogia musical  

 

 Si cerquem els primers antecedents de l’ensenyament musical a Catalunya des de les 

escoles o institucions, molt probablement els trobarem en els inicis del que avui coneixem 

com el Conservatori del Liceu, a l’entorn de l’any 1840, o amb una diferència de 50 anys més 

tard a l’Escola Municipal de Música. Durant el segle XIX, la pedagogia musical era encara en 

mans de l’església, però progressivament anà canviant i passà a l’àmbit civil. Les dues 

institucions foren bàsiques en aquest evolució, però també hi tingueren ressò altres 
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circumstàncies,  com un increment en la pedagogia de l’ensenyament privat o en la pedagogia 

particular. Si bé és cert que en arribar al segle XX, fou quan es mostrà una forta incidència 

positiva en la pedagogia musical, no podem obviar les influències que ja en el segle anterior 

anirien modelant el que després esdevingué. Algunes de les noves corrents pedagògiques 

escolars que fluctuaven ja a la mateixa època, així com el context del moviment coral i més 

endavant orfeònic, sorgit a mitjans del segle XIX sota la figura d’Anselm Clavé i amb les 

escoles musicals que es crearen al seu entorn, foren també decisius en tot aquest 

desenvolupament. Tanmateix, cal tenir present que els canvis socials, polítics i culturals que 

s’havien anat conreant durant els segles XVIII i XIX, incidiren en tots els àmbits de 

l’ensenyament i com no podia ser menys, també en el camp de la pedagogia musical. 

L’assentament que es començava a conformar en la pedagogia musical iniciava el camí que 

més endavant fixaria les bases que influirien en la resta d’activitats musicals. De fet, la 

importància que la pedagogia va començar a tenir ja des del segle XIX no es limitava 

exclusivament a l’àmbit general, ja que molts músics preocupats per la dificultat del 

llenguatge musical, també desitjaven facilitar aquest treball als més petits en el moment de 

cursar els seus primers estudis musicals. Tot i que aquests mètodes foren pensats per 

Conservatoris o escoles de música, posteriorment s’incorporaren al context escolar.
61

  

 A Europa, països com França amb la figura de Pierre Galin (1786-1821), el seu 

alumne Aimé Paris (1798-1866) i Emile Chevé (1804-1864) desenvoluparen un mètode per 

tal de simplificar quelcom l’ensenyament musical. Aquest mètode es basava en la notació que 

en el seu dia Rousseau havia proposat, però amb la renovació adequada. També André 

Gedalge (1856-1926) que a principis del segle XX seria nomenat inspector dels diferents 

conservatoris provincials a França, dedicà gran part de la seva feina a l’ensenyament 

musical.
62

 En el món anglosaxó, John Curwen (1816-1880) fou un dels màxims exponents en 

l’educació musical, basada sobretot en la necessitat de millorar el cant en les celebracions 

religioses. Curwen tingué el referent en la figura de Sarah Glover (1785-1867), educadora 

musical que havia inventat el sistema de solfeig Norwich. 

 Fou però, el músic suís Jacques Dalcroze (1865-1950) de qui més endavant en 

parlarem, qui concebi un dels mètodes de més acceptació en l’educació musical: la Rítmica. A 

través del seu sistema pedagògic i el seu Mètode, Dalcroze defensava com adquirir el sentit 

musical a traves del ritme corporal. Més endavant Zoltan Kodály (1882-1967) fou considerat 
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el màxim exponent de l’educació musical a Hongria, ja que en l’àmbit pedagògic elaborà un 

dels mètodes amb més influència en l’educació musical del segle XX, basant el seu sistema en 

la importància de les cançons del folklore hongarès.
63

 

 No es tracta ara d’estendre’ns en la renovació pedagògica d’arreu, però si cal tenir en 

compte que ja existien unes inquietuds en l’ensenyament musical fora de casa nostra, que 

segurament també d’una o altra manera serien determinants en la pedagogia musical a 

Catalunya. De fet, un dels principals punts de referència de l’aprenentatge musical al llarg del 

segle XIX va ser el contacte amb l’estranger, en especial amb París, capital musical per 

excel·lència durant tot el segle. L’encontre dels compositors i directors catalans amb el 

sofisticat ambient musical parisenc, era corprenedor, perquè tots tornaven amarats d’un 

cosmopolitisme envejable. Aquesta fou la clau principal per explicar el relleu que prengueren 

figures com Sor, Pedrell, Albéniz, Granados, Pujol o Morera, entre d’altres. Al llarg del segle 

XIX i sobretot a la segona meitat, s’incrementaren les oposicions a premis per seguir cursos a 

París, principalment de piano, i tenir l’oportunitat de poder-hi anar, era garantia d’èxit en la 

carrera concertística.
64

 

 

 

Escoles i Institucions 

 

 En la formació del Liceo Dramàtico de Aficionados el 24 de abril de 1837, apareix la 

creació d’una càtedra de cant, que seria l’origen del que després seria El Liceo Filarmónico 

Dramático Barcelonés i més endavant esdevindria en el Reial Conservatori del Liceu i el 

Gran Teatre del Liceu. Quan l’any 1847, s’inaugurà l’edifici del Teatre del Liceu, al 

Conservatori es feien classes de cant, solfeig, violí i declamació i l’any 1868 s’establien les 

classes de piano. L’any 1883 s’anuncià amb el nom de Conservatorio de Música del Liceo 

Barcelonés de S. M. La Reina Doña Isabel II, a la vegada que ja aparegué amb un ampli 

ventall de classes de diferents instruments, així com de les classes teòriques que corresponien. 

El primer director fou Marià Obiols (1847-1888). Però en arribar el 1900, malgrat que el 

Liceu tingués el seu prestigi com a teatre, el Conservatori era ja lluny de la gran època del 

mestre Obiols. La ciutat havia crescut, els centres musicals s’havien multiplicat  i aquest havia 

anat quedant com oblidat en el gran mercat de la música ciutadana, però cal dir que les classes 

continuaven emplenant-se i les matrícules no decreixien, tot i que acabaria esdevenint una 
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improvisació d’escola automàtica i rutinària.
65

 L’any 1918 la direcció fou confiada al pianista 

i compositor Joan Lamote de Grignon (1872-1949), que des del 1914 era director de la Banda 

Municipal i dirigia des de la seva fundació l’Orquestra Simfònica de Barcelona. Però poca 

cosa se sap de la seva tasca al capdavant del conservatori del liceu, només que a l’octubre de 

1931 decidí presentar irrevocablement la seva dimissió al càrrec. Fou substituït per el pedagog 

i compositor Josep Barberà i Humbert, de qui en parlarem en l’època corresponent.
66

  

 L’Escola Municipal de Música que esdevindria Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona cap a mitjans del segle XX (instal·lada des del 1928 en l’edifici del carrer del 

Bruch, on es troba actualment), iniciava la seva trajectòria l’any 1886, tanmateix, vinculada 

en els seus inicis a la Banda Municipal de Barcelona, de la qual havia d’ésser el principal 

planter. En aquells moments, la vida musical a Barcelona continuava la tònica d’èpoques 

anteriors amb el predomini de la vida operística francesa i italiana, algunes activitats 

simfòniques promogudes per entitats de poca rellevància, o activitats musicals casolanes entre 

d’altres, sens gran importància. Dos fets però, semblaven indicar la proximitat de canvis 

significatius en l’horitzó musical barceloní. Per una banda, la penetració del repertori 

wagnerià que d’ençà el 1882, amb l’òpera Lohengrin, feu possible una aproximació encara 

tímida al missatge Reformador de l’escena, i que comportà el funcionament d’una societat 

Wagner que recollia els anhels dels musics i afeccionats barcelonins que havien descobert 

l’obra de Wagner, figurant entre ells el músic Josep Rodoreda (1851-1922). L’altre fet 

significatiu fou la presència del mestre Antoni Nicolau (1858-1933) al capdavant dels 

concerts de Quaresma d’aquell mateix any 1886, que després d’una llarga absència de 

Barcelona, l’empresa del Liceu li confià la voluntat d’introduir considerables novetats 

musicals. 

 Aquests dos músics a que ens hem referit tindrien, en aquests anys de final de segle, a 

les seves mans els destins de la primitiva i encara ingènua Escola Municipal de Música. Josep 

Rodoreda fou nomenat titular de la Banda i de l’Escola i en els seus escrits manifestava de 

forma lúcida, els problemes endèmics a Barcelona en el món musical, com la dispersió dels 

musics, la manca d’institucions amb una nova visió, o la falta de cohesió pels ideals 

renovadors. L’any 1896 però, seria substituït en el càrrec per Antoni Nicolau,
67

 del qual Lluís 

Millet deia que quan prengué l’Escola, aquesta no tenia vida, ni forma i que es podia dir que 

no existia. Quan Nicolau hi entrà va establir un reglament que regiria fins a l’any 1931, o 
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sigui fins que fou jubilat i a partir de la seva jubilació Millet seria nomenat el nou director. 

Antoni Nicolau, com a veritable pedagog, no es va acontentar d’establir una organització 

racional dels ensenyaments musicals, sinó que va dedicar tota la seva vida a la institució, 

amatent a suplir amb el seu tracte totes les deficiències o remeiar tots els errors amb el seu 

enginy i Millet n’exalçava sovint les seves qualitats.
68

 Cal però en aquest apartat, fer esment a 

la figura del compositor Enric Morera (1865-1942) que a partir de 1911 havia estat nomenat 

pel càrrec de sotsdirector, i a la vegada professor d’harmonia i contrapunt, tasca que fins 

llavors estava coberta pel propi director. La presència de Morera en el centre fou com un 

revulsiu degut al seu caràcter viu i exercint de professor de tota una generació de músics com 

Pahissa o Montsalvatge, entre d’altres. L’any 1930 quan es jubilà Antoni Nicolau, contra tot 

pronòstic fou escollit pel consistori com a nou director, Lluís Millet. El fet que un professor 

de solfeig passés per damunt del sotsdirector indicava el poder real que tenia el cercle de 

l’Orfeó Català en la vida política del país, recentment sotraguejada per la Dictadura de Primo 

de Rivera, que havia convertit en màrtir l’Orfeó Català a causa del seu transcendent paper en 

la cultura catalana. A causa d’aquesta decisió, l’Escola Municipal de Música despertà de la 

seva tradicional indiferència envers els conflictes socials i visqué uns moments molt intensos, 

ajudats per l’estat de conflicte continu que regnava en el país. Morera però, romangué en el 

seu lloc fins la seva jubilació l’any 1935, rodejat d’un bon estol d’alumnes grans que havien 

creat l’Associació d’Estudiants de l’Escola Municipal de Música.
69

 Referent als directors i 

sotsdirector que hem citat en aquest apartat, cal tenir en compte la valoració molt positiva que 

Joaquin Zamacois, com a director del Conservatori l’any 1963, en feu en la seva publicació 

De la Escuela Municipal de Música del año 1886 al Conservatorio Superior Municipal de 

Música del 1963. Tampoc es pot obviar en la mateixa publicació, la menció com a efemèrides 

important que fa referent a les primeres oposicions als premis que es van celebrar el juliol de 

1887 a l’Escola, on els destacats pianistes i compositors Ricard Viñes (1875–1943) i Joaquim 

Malats (1872-1912), tots dos deixebles del pianista i pedagog Juan Bta. Pujol (1835-1898),  

obtingueren els primers premis i foren becats per anar a ampliar els seus estudis al 

Conservatori de París. Segurament foren els primers alumnes sorgits de l’Escola Municipal de 

Música que es traslladaren a parís.
70
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 El mètode Dalcroze a Catalunya  

 

  La primera notícia que trobem de la introducció del mètode d’educació pel ritme o 

gimnàstica rítmica de Jacques Dalcroze, es refereix a un acte el novembre de 1906 de la 

secció coral de l’Agrupació Regionalista de Terrassa, que llavors dirigia el mestre Joan 

Llongueras (1880-1953). A Barcelona, la presentació del mètode no va tenir lloc fins el 1908 

en una sessió al Palau de la Música Catalana. El mateix any, Llongueras viatjava a Ginebra 

per conèixer personalment a Dalcroze, ja que fins llavors no havia tingut més mestre que els 

llibres d’ell, llibres per cert que no havia estat sols Llongueras a rebre a Catalunya, però si que 

era l’únic que hi havia vist la transcendència que podia suposar aquell mètode. L’any 1909, 

trobà obertes les portes de l’Acadèmia Granados on impartí els primers cursos. Seguint les 

seves petjades també es feren assajos en altres indrets de Catalunya com a Vic, Girona, 

Manresa, Tàrrega, o al territori valencià com Alcoi i València. També s’aplicà el mètode a 

l’escola Mont d’Or, on Llongueras entrà de professor i a l’Escola Vallparadís de Terrassa, on 

dirigí l’ensenyament musical.  

L’any 1911, Llongueras es va 

inscriure a l’Institut Jacques 

Dalcroze a Hellerau, a prop de 

Dresde, d’on tornaria amb les 

millors qualificacions i a la 

vegada, era l’únic oficialment 

autoritzat per a representar 

l’Institut, no sols a Catalunya, 

sinó a l’Estat espanyol (fig. 3). 

L’any 1912 s’obri el nou curs       

              al Palau de la Música Catalana 

              i a finals del 1913, el mestre va 

fer una crida a les institucions per organitzar a Barcelona un Institut de Gimnàstica Rítmica, 

semblant al de Hellerau, però sense cap resposta. Tanmateix, gràcies a la Junta de l’Orfeó 

Català pogué organitzar el seu institut dins el Palau de la Música Catalana, i el curs 1913-

1914 es representava el primer acte públic. A partir de l’any 1916, Llongueras donava a la 

seva organització el nom d’Institut Català de Rítmica i Plàstica.
71

 L’abril de 1922 Jacques 

Dalcroze visità Barcelona acceptant la invitació de la Mancomunitat de Catalunya i 
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Fig. 3. El mestre Llongueras impartint una lliçó de Rítmica en una classe de 

pàrvuls. J. LLONGUERAS, El ritme:..., 2002, p. 142. 
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l’Ajuntament de Barcelona. En la seva estada d’una setmana aproximadament, coincidint amb 

la festa de Sant Jordi, donà dues conferències a les Escoles Normals de la Mancomunitat, en 

les que més que convèncer amb paraules, tendí a fer-ho amb demostracions de les seves 

deixebles. La figura de Dalcroze era ja popular a Catalunya a través del mestre Llongueras i 

als actes hi acudiren les figures mes representatives de l’art, la ciència i la intel·lectualitat 

catalana. Dalcroze assistí també a vàries representacions al Palau de la Música de l’Institut de 

Rítmica que dirigia Joan Llongueras, per poder contemplar com s’havia aplicat el seu mètode 

a Catalunya a través del Mestre.
72

 

 L’entrada d’aquell moviment a través de Catalunya a la resta de l’Estat, que també es 

repetí amb el mètode Montessori, posava en evidència el caràcter singular del nostre 

particularisme, en obrir fronteres per a no tancar-se a casa i així poder-se expansionar.  

  També en altres indrets de Catalunya sorgiren escoles de música o conservatoris. En 

foren alguns dels exemples l’Escola Municipal de Música de Terrassa que existia de primers 

del segle XX i el 1909 fou oficialment reconeguda per l’Ajuntament. Un dels directors seria 

en Joan Llongueras. El 1925 a rel d’una crisi municipal es fundà per part d’un  patronat un 

Conservatori de Música.  

 A Sabadell, l’any 1892 es creà l’Escola Municipal de Música.
73

 

 L’any 1921 sorgí el Conservatori d’Igualada a iniciativa de Manuel Borgunyó i 

l’Ateneu Igualadí, promocionant el conegut pedagog l’activitat musical coral i concertística. 

  L’ensenyament musical a Vic arrelà des de l’any 1859. L’any 1912, es feu coincidir 

amb una renovació radical de l’ensenyament i amb la constitució d’un conservatori.  

 El Conservatori de Manresa funcionà a partir de 1910 amb el nom “l’Orfeó Manresà i 

Conservatori de Música”. El 1932 passà a denominar-se Escola Municipal de Música.
74

 

 L’evident inclinació per l’educació musical aquests anys es manifestà en la creació 

d’altres institucions, com l’Escola Superior de Música Sagrada projectada l’any 1913.
75
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Ensenyament privat i particular. Les Acadèmies 

  

 Les deficiències orgàniques dels conservatoris públics o privats fomentaren l’aparició 

d’altres entitats dedicades a l’ensenyament musical, la majoria de caràcter especialitzat.
76

  

 Fou el cas de l’Acadèmia Granados, fundada pel compositor el 1900 per promoure 

l’ensenyament del piano. A la seva mort la direcció l’assoliria Frank Marshall (1883-1959). 

L’any 1906 Felip Pedrell (1841-1922) hi donà lliçons sobre formes musicals i fou un dels 

centres amb més prestigi del moment que formà músics i intèrprets de primer ordre. 

 L’Acadèmia Ainaud  que estava dedicada preferentment a la docència del violí, gaudí 

d’un prestigi derivat de la tradició del Conservatori de Brussel·les, el més prestigiós en 

aquesta disciplina, portada a Barcelona per el violinista Matthieu Crickboom.
77

 L’Acadèmia 

Ainaud sorgí el 1906 de l’Acadèmia de la Societat Catalana de Concerts que havia estat 

fundada per Crickboom. Enric Ainaud (1875-1958), fou el seu director i publicà un Método 

de violin, en el qual plasmà els seus coneixements didàctics sobre la matèria.
78

 

 L’Institut Musical Acadèmia Ardèvol fundada el 1917 per Ferran Ardèvol (1887-

1972) fou una institució pedagògica de relleu.  

 Se sabia de l’Acadèmia Vidiella que al començar el segle XX ja funcionava, però que 

a la mort del mestre Vidiella l’any 1917, es perdé informació de la continuïtat.
79

 

 S’oferiren cursos específics, com el que impartí l’any 1921 Wanda Landowska, 

convidada per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i el de l’Associació de 

Música da Càmera sobre música antiga.
80

  

 En l’Anuari Riera de l’any 1901, hi figuren vint-i-una acadèmies de música, a part dels 

professors d’instruments.
81

 

 L’Escola Blanquerna que tot i no ser una institució musical, destacà per la seva afecció 

al món de la música. A part d’Alexandre Galí que era el seu assessor pedagògic, tingué la 

col·laboració de destacats personatges com el musicòleg mossèn Higini Anglès (1868-1969) i 
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mossèn Antoni Batlle (1888-1955). Joan Llongueras fou també un dels seus professors de 

música. Pau Casals, en una de les sessions que es feien a l’escola a càrrec d’excel·lents 

executants, hi dedicà la primera audició de les seves cançons cantades per la soprano 

Concepció Badia (1897-1975), acompanyada al piano pel mateix Mestre. En els locals de la 

pròpia escola es va crear amb funcionament a part, una Acadèmia de Música per a la música 

instrumental.
82

 

  

 

La música en l’ensenyament general. Tendències 

 

 Per tal de trobar la música en l’ensenyament general, cal anar a les escoles d’assaig, o 

sigui les escoles revolucionàries de les que ja hem parlat a la Pedagogia escolar, ja que la 

música fou un dels seus signes característics. L’escola es podia considerar francament en un 

pla renovador quan s’hi ensenyava i sobretot, s’hi feia música, és a dir, quan la música era 

considerada com un element essencial de la formació. No hem vist segurament tots els cassos 

que existiren,  però si que hem anat copsant els de més rellevància. Molts d’aquests centres 

tenien cors infantils o també cors de cantaires adults. De fet, les escoles noves van donar a la 

música una importància de primer ordre, i l’ensenyaven amb cants, danses o jocs, així com 

també la feien sentir amb una vida musical més o menys intensa, segons les possibilitats de 

cada institució. Un exemple com ja hem vist, fou el de Flos i Calcat amb la seva iniciativa de 

la Coral Novell Planter en el Col·legi Sant Jordi. Per ell el gènere més habitual era la cançó 

escolar amb una finalitat educativa i moral, però a la vegada, també hi havia un nombre 

important de peces de música clàssica de Brahms, Haydn, Schumann, Grieg o Saint Saëns.
83

 

 Quan els pedagogs o mestres renovadors van anar a les corporacions locals, la música 

com es pot suposar va entrar de ple en les institucions que aquestes van organitzar o hi van 

intervenir. Així per exemple, a l’Escola Montessori de la Diputació, la música va ésser 

objecte d’estudis especials i grans preferències. Per allí hi van passar els músics Joan Gibert 

(1890-1966) i Josep Barberà (1877-1947), i la cantatriu Pilar Rufí (1900-?). En Josep Barberà 

hi va fer uns estudis completíssims, de fet, potser l’únic estudi que va sortir del Seminari de 
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Pedagogia.
84

 L’acció renovadora de les institucions escolars de l’Ajuntament de Barcelona va 

anar també acompanyada de la música. Joan Llongueras també fou cridat com a professor 

d’educació musical i de rítmica per aplicar el seu mètode a Vilajoana (institució per a cecs, 

sordmuts i disminuïts). 

 Quan més endavant a l’adveniment de la República, els grups escolars es van 

multiplicar, el problema fou més difícil de resoldre, entre altri, degut a la polèmica que 

sorgiria precisament per la campanya iniciada pel mestre Borgunyó, posant en entredit al 

mestre Llongueras, però d’aquest tema en parlarem més endavant.
85

 

 A l’ensenyament secundari, la música hi fou desconeguda fins que van sorgir els 

instituts escola de la Generalitat a partir de 1932, amb la figura de Josep Estalella que també 

en el seu moment se’n parlarà. Així també a partir del 1932 es creà l’Escola Normal de la 

Generalitat, on la música es començà a ensenyar amb més rigor als estudiants que volien 

exercir de mestres en un futur.
86

 

 

 

L’ensenyament religiós. L’Escolania de Montserrat 

 

 De fet, fou perquè al món s’havien produït coses noves que els grans ordes ensenyants, 

començant pels jesuïtes i els escolapis, realitzaren en els seus orígens la respectiva obra 

pedagògicament revolucionaria. A la darreria del segle XIX, fou també a impuls de les coses 

noves esdevingudes al llarg d’aquest segle que els ordes religiosos efectuaren a Catalunya llur 

obra renovadora. Externament, aquesta obra es fa albiradora en els grans edificis amb aules 

més esbarjoses, més obertes a la llum i a l’aire, més agradables si més no, més alegres, amb 

patis i jardins, i amb dependències que anaven més enllà de l’aula estricta. Però aquell canvi 

extern era revelador d’alguna cosa en el concepte de l’educació que també havia canviat 

adaptant-se a exigències, encara que només fossin higièniques del viure modern. Però s’hi 

podia trobar quelcom més que la higiene, una tecnificació més gran de l’ensenyament en 

l’esperit i en el contingut, més necessitat de recursos per a ensenyar, encara que només fos 

més varietat de textos i molta més diversitat (enciclopèdica) de matèries. Tot això es va 
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imposar i les congregacions s’hi van tenir que adaptar en el trànsit del 1835 al 1876. També 

era possible que aquella revolució coincidís amb l’inici de la burgesia a Catalunya. 

 La revolució pedagògica de les congregacions religioses a l’any 1900 era enllestida i 

tot i que en certes ocasions, van intentar d’introduir altres innovacions i adaptar-se a altres 

mètodes, no van arribar més enllà del que a finals del segle XIX havien establert. La revolució 

pedagògica del nostre país durant aquests períodes, amb les seves inquietuds i assajos, es 

produí al marge de l’escola congregacionista. Els problemes que es desvetllaren aleshores van 

ser forans a aquestes escoles, que eren distants de les experiències o proves capaces de fer 

veure el frau de la cultura espanyola. Les congregacions religioses, lluny de la renaixença de 

la llengua natural del país i del que representava, van quedar orfes de l’experiència que hauria 

pogut moure-les a prosseguir les reformes iniciades a la darreria del segle XIX.
87

 

 Alexandre Galí proposà tres models d’escoles religioses; les que eren regides per 

homes, les que ho eren per dones, i l’escola gratuïta catòlica que comprenia les 

congregacions, l’escola parroquial i la del patronat. En aquestes escoles era difícil parlar de 

pedagogia musical perquè no existia i Galí les resseguí totes, sense cap menció a la música 

amb mires a una pedagogia. Probablement, es feia cantar als alumnes però no vers una vesant 

pedagògica, sinó eclesial.  

 Però un element diferencial fou l’Escolania de Montserrat, amb l’Escola de Música de 

Montserrat vinculada a l’Escolania.  L’Escolania per la seva història no podia rebre el mateix 

tractament que les institucions musicals de nova creació,  ja que la seva antiguitat i ubicació la 

situava en un marc d’excepció. Com Escola de música, era la més antiga de Catalunya i una 

de les més representatives d’Europa, amb Mestres de Capella que es mantenien al dia en les 

tendències del temps. Hi havia indicis de la mateixa des del segle XIII i existeix un document 

d’un conveni entre el Monestir de Montserrat i uns ciutadans de Barcelona, amb data 14 de 

juliol de 1307, on ja es mencionava als escolans. Aquesta data determinava, si més no, un 

referent com a punt de partida. La floració de l’Escolania i el seu funcionament apareixien 

documentats a partir del segle XV.
88

 No entrarem en recordar tots els seus mestres de capella 

que han estat un referent en el món de la música, però no podem deixar de mencionar figures 

com Anselm Viola i Narcís Casanovas al segle XVIII; o Manuel Guzmán, Àngel Rodamilans 

i Anselm Ferrer, a cavall entre el segle XIX i XX. Tampoc podem obviar a músics com 

Antoni Soler (1729-1783), Ferran Sor (1778-1839) o David Pujol (1894-1979), que 

destacaran cadascú en seu terreny.   
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 Després de l’època convulsa de desamortitzacions, el monestir de Montserrat fou 

reconstruït i segons el llibre d’entrades d’escolans, l’octubre de 1851 es restablí el col·legi de 

música com abans havia funcionat. Però la revitalització fou amb Manuel Guzmán, figura de 

relleu que al ser nomenat Director i Mestre de capella, tornà a col·locar l’Escolania en el seu 

lloc de prestigi. Guzmán reformà el pla d’estudis, millorà l’emissió de la veu, facilità 

l’aprenentatge dels instruments i féu cantar els escolans amb els joves monjos del monestir, el 

que li permeté d’introduir un ampli repertori vell i nou. Un dels seus deixebles, Anselm 

Ferrer, fou director de 1911 fins el 1933 en que fou substituït per David Pujol. Ferrer procedia 

de centres musicalment reconeguts com Roma i Nàpols, i amb una visió ampla de les 

possibilitats de l’Escolania començà l’època moderna.
89

 L’Abat Cassià Ma. Just digué d’ell 

que tenia grans qualitats musicals i que fou valent per a trencar motlles i seguir noves 

directrius. A la segona meitat del segle XX, dos dels seus deixebles Irineu Segarra i Gregori 

Estrada ampliarien el prestigi universal de la Capella de Música i l’Escolania de Montserrat.
90

 

 S’ha cregut que fóra bo d’incloure aquesta menció a l’Escolania de Montserrat vers la 

pedagogia musical, tot i el seu àmbit eclesial, tenint en compte sobretot la incidència musical 

que a nivell, no sols de Catalunya, sinó fora d’ella tindrien músics sorgits d’aquesta institució. 

No solament de l’època que ens ocupa, com seria el cas de Manuel Borgunyó, de qui parlarem 

més endavant, sinó també per la seva repercussió en el món musical ja amb anterioritat a 

aquesta època, com hem comprovat i que continuaria després al segle XX i XXI amb figures 

com Irineu Segarra i Gregori Estrada, amb directors i compositors com Salvador Mas, Jordi 

Casas, Lluís Vilamajó, Josep Pons, Manel Valdivieso, Lluís Vila, Bernat Vivancos, etc. o 

d’altres que han destacat en el món de la interpretació i demés àmbits musicals com Sergi 

Casademunt, Joaquim Garrigosa, Francesc Garrigosa, Roger Padullés, etc. 

  

 

El moviment orfeonista.    

 

 L’origen del que després foren els orfeons tingué lloc a França al començament del 

segle XIX, obeint una intenció estrictament pedagògica, ensenyant la solfa a l’estil 

lancasterià, procediment que després es va generalitzar a l’educació musical de les masses 

populars.
91

 La base tècnica dels orfeons era l’ensenyament sistemàtic de la música als 
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cantaires que constituïen les masses corals. Però els cors de Clavé, les peces eren ensenyades 

de viva veu i massivament pel mestre, i per tant els resultats dels dos mètodes eren molt 

diferents. Potser els cors no podien perfilar grans peces musicals, però una bona batuta com la 

d’en Clavé podia dur a engrescaments prodigiosos capaços d’àmplies i acabades realitzacions. 

En canvi, la tècnica orfeònica podia refredar l’entusiasme i arribar a una activitat superficial i 

anodina com havia succeït a França, durant la seva expansió a mitjans del segle XIX. El 

Mestre Millet, l’any 1918 en la Primera Assemblea de la Germanor d’Orfeons i en una de les 

seves ponències deia al respecte: “.. Cal fixar la necessitat d’anar a parar tots a un tecnicisme 

indispensable, però deixar llibertat en el procediment i el temps per arribar-hi, ja que el que 

cal és orientar i cercar mitjans, perquè tothom pugui arribar a assolir aquesta solidesa tècnica 

artística que ens falta en els moments actuals”. Els orfeons a partir de 1891, eren una altra 

cosa i responien a un altre moment molt diferent del que triomfava Clavé. El seu pla era molt 

més ambiciós, havia necessitat de cantar la gran música, la que es feia a Europa, i sobretot la 

música popular.
92

  

 Sense el propòsit d’una numeració exhaustiva, però si cal fer una breu referència a la 

quantitat d’orfeons que sorgiren com a resposta de l’empenta inicial del mestre Millet. Entre 

1895 i 1907 amb posterioritat a la Fundació de l’Orfeó Català, es crearen més de 20 entitats 

corals dins del moviment orfeònic. No podem abastar els detalls de cadascuna, però si més no, 

tenir en compte alguns trets del que fou el més rellevant, l’Orfeó Català, així com també 

mencionar l’Orfeó Gracienc, fundat el 1904 per el prestigiós mestre Joan Balcells, que seria el 

més important després de l’Orfeó Català.
93

 Quan l’any 1891 es fundà l’Orfeó Català per 

Amadeu Vives (1871-1932) i Lluís Millet (1867-1941), el compositor i pedagog Felip Pedrell 

(1841-1922) hi formulà les bases teòriques que confegiren les línies mestres del repertori. 

Pedrell considerava cant nacional no solament el material folklòric tradicional, sinó també la 

música culta dels segles pretèrits, sense eludir el wagnerisme com a element catalitzador de la 

metodologia compositiva, i el paper cabdal de la llengua com a encarnació de la veu nacional. 

L’arrelament del nacionalisme musical a Catalunya aconseguia plena entitat a partir d’aquest 

manifest, la influència del qual no es limità sols a Catalunya, sinó que repercutí en l’àmbit 

peninsular.
94

 Al començament de l’Orfeó, els pocs ingressos de que disposava eren destinats 

principalment a l’adquisició de mètodes de cant, una línia perfeccionista i nova en el món 

coral, que propicià una “Comissió d’Ensenyança” formada a part de Vives i Millet, per Jacint 

Tort, Josep M. Comella, Enric Granados, A. Garcia Faria i Andreu Artés, i destinada a vetllar 
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per a la formació dels cantaires. L’any 1896 es fundava a l’Orfeó el cor de noies, i més 

endavant s’inaugurava una escola de música infantil. Així s’assolia poder ampliar el repertori 

notablement, ja que es reunia de forma permanent un cor amb veus mixtes, necessari per 

interpretar qualsevol repertori simfònic coral. El 1908 culminaria aquest procés la inauguració 

del Palau de la Música Catalana vers un camí engrescador que ja ha celebrat el seus 125 anys. 

 L’evolució exposada fins ara, no hauria estat possible sense la figura humana, al 

marge dels moviments, corrents o idees pedagògiques que sorgiren. És el que configurà 

aquestes influències en la pedagogia musical del moment. Persones que preocupades pel 

terreny de la infància, intentaren forjar un món millor pels ciutadans, implicant-se no sols en 

el món de la pedagogia, sinó en altres corrents que es desvetllaren vers aquestes necessitats. 

 Seria el nostre desig que els noms que abastament influenciaren en la pedagogia 

musical, s’hagin citat en l’època o el temps corresponent. Músics pedagogs, com Enric 

Ainaud, Ferran Ardèvol, Gabriel Balart, Josep Barberà, Manuel Borgunyó, Anselm Ferrer, 

Narcisa Freixas, Alexandre Galí, Manuel Guzmán, Joan Lamote de Grignon, Joan 

Llongueras, Frank Marshall, Lluís Millet, Enric Morera, Antoni Nicolau, Felip Pedrell, Joan 

B. Pujol, Blanca Selva, Carles Vidiella, Amadeu Vives, etc.; o compositors, directors, 

intèrprets, professors d’escoles, conservatoris i altres institucions, o fundadors d’agrupacions 

del món coral i dels orfeons, que col·laboraren també en tot aquest procés com Isaac Albéniz, 

Higini Anglès, Concepció Badia, Joan Balcells, Gaspar Cassadó, Josep Ma. Comella, 

Francesc Costa, V. Costa i Nogueras, Matthieu Crickboom, Manuel de Falla, Enric Granados, 

Joaquim Malats, Domènec Mas i Serracant, Joan Massià, Jaume Pahissa, Joaquim Pecanins, 

Mercè Plantada, Francesc Pujol, Eduard Toldrà, Joan Tomàs, Ricard Viñes, Josep Voltas, etc.      

 És possible que s’hagi obviat algun d’ells, més per un problema d’espai en el treball, 

que no per oblit. Molts d’aquests músics apareixeran més endavant, pel seu protagonisme i 

influència en la pedagogia musical a Catalunya, en l’època de la Segona República.  

 Hi ha un nom però, que no podem eludir, la figura de Pau Casals. Casals no era 

pedagog, era músic violoncel·lista, compositor i director, però  deia: “primer, sóc un home i 

segon, un artista. Com a home la meva primera obligació és lluitar pel benestar de la 

humanitat”. És aquesta vesant, la que ens pot aproximar a la pedagogia musical, encara que 

sigui breument. 
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L’Orquestra Pau Casals i l’Associació Obrera de Concerts 

  

 Pau Casals l’any 1920 era ja un músic important i reconegut arreu del món. Requerit 

per diverses orquestres estrangeres, en refusà les sol·licituds per fundar una orquestra a 

Barcelona. La idea de formar una gran orquestra havia començat a germinar en el seu 

pensament quan ja havia dirigit les millors orquestres de Nova-York, Viena, Roma, Berlín, 

Praga, Zuric, Buenos Aires, Londres, etc. Però quan parlava de la nova orquestra a Barcelona 

deia: “El que jo vull fer és una cosa de sentiment. Això serà el meu do a Catalunya”. El 

Mestre constituí un Patronat, l’orquestra es consolidà i es presentà durant setze anys 

consecutius en tandes de concerts que foren memorables. Vingueren a dirigir l’orquestra els 

més prestigiosos músics del moment com el famós Richard Strauss. Casals somrient deia als 

músics: “Hem fet obra de cultura, hem creat una institució que honora Catalunya i hem arribat 

a un gran resultat”. Amb el seu entusiasme, rigor i generositat, havia aconseguit formar 

intèrprets de primera fila dels músics de l’orquestra. I això 

és possible que esdevingués pedagogia.
95

  

 Però un cop creada l’orquestra, Casals volia que el 

poble, que tothom hi pogués accedir. Amb una nova idea 

molt ardida, pensava que els obrers mateixos havien de 

fer una entitat en la que se sentissin com a casa seva, que 

en fossin fundadors, propietaris i dirigents. Al principi fou 

difícil que l’entenguessin, ja que Casals s’oferia a fer 

concerts amb la seva Orquestra dirigida per ell i amb 

actuacions dels grans artistes mundials, per cinquanta 

cèntims cada concert. El Mestre presentava el seu projecte 

amb unes possibilitats infinites perquè l’Associació 

arribés a tenir un local propi, una Biblioteca, una 

Orquestra, una Revista, una Escola de Música, etc. amb 

filials a les poblacions importants de Catalunya. Quan el 

              1926 es creà l’Associació Obrera de Concerts, s’enfortiren  

   i assoliren aquells reptes. Els concerts eren de gran       

   qualitat (fig. 4) i a part dels directors i intèrprets de casa       

   nostra que hi col·laboraren, vingueren músics de renom en 

el panorama musical com Arnold Schonberg, Alexandre Borowski, Jelly d’Aranyi, Ernest 
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 J. ALAVEDRA, Pau Casals...,1969, p. 284-285, 292-294. 

Fig. 4. Un programa de l’Associació 

Obrera de Concerts.                               

E.  CASALS, Pau Casals:... 1979, p. 92. 
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Halffter, Alfred Cortfgot, Albert Wolff, etc. Altres països com Estats Units, Anglaterra, 

Alemanya, o Àustria demanaven detalls sobre la constitució i el funcionament de l’Associació 

que adquirí fama de “modèlica”. De fet, allò també era “fer pedagogia”. L’Associació i 

l’Orquestra van durar fins el 1936, any en que esclatà la Guerra Civil a l’Estat Espanyol.
96
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2. SEGONA PART 

  

 

Inici de la Segona República i desenvolupament polític, social i cultural a Catalunya, 

1931-1939 

 

 La caiguda de Primo de Rivera gener de 1929 obrí una altra crisi política a Espanya i 

l’abril de 1931, a les eleccions municipals que es convertiren en un referèndum, el vot dels 

ciutadans per un canvi de règim afavorí la proclamació de la República el 14 d’abril de 1931.  

  A Catalunya, el mateix dia, Lluís Companys (1882-1940) ocupava l’Ajuntament de 

Barcelona com alcalde proclamant la República. Francesc Macià prenia possessió del Govern 

de Catalunya amb la proclamació de “L’Estat Català sota el règim d’una República Catalana”.   

 Des del principi, les tensions amb els polítics de Madrid, crearen conflictes entre els 

dos governs. Madrid modificà la proclama d’Estat Català com a “República Catalana com 

estat integrant de la Federació Ibèrica” i les conselleries del Govern Català, augmentaren els 

recels dels republicans i socialistes espanyols, que defensaven l’Estat unitari d’una sola nació. 

 L’Estatut d’autonomia, impulsat per la Generalitat s’aprovà el 9 de setembre de 1932 a 

les Corts espanyoles, amb aspectes fonamentals retallats, i diferències significatives respecte a 

l’inicial. Un confús i conflictiu articulat sobre finances i ensenyament, provocà problemes en 

els traspassos pertinents.
97

 El desembre de 1932, el  Parlament elegia president a Companys i 

l’endemà Macià era confirmat president de la Generalitat. El Govern Català amb escassos 

recursos i problemes de tresoreria, organitzà la infraestructura institucional mínima per 

funcionar. Tot i així, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona impulsaren la catalanització i 

la renovació pedagògica, amb l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, l’evolució 

autonòmica de la universitat i la creació de centres escolars.
98

 

 El triomf de les dretes a Espanya a les eleccions de novembre de 1933, afegí dificultats 

amb la Generalitat agreujades el setembre de 1934 amb l’agitació social de l’Aliança Obrera, i 

la vaga general del 5 d’octubre seguida a Astúries i Catalunya. El govern català trencà amb 

Madrid i el 6 d’octubre, el president Companys proclamava l’Estat Català dins la República 

Federal Espanyola. Les conseqüències dels “Fets del 6 d’octubre” són prou conegudes i la 

resposta estatal fou contundent. Fou suspesa l’autonomia i la llei de Contractes de Conreu, es 

clausuraren centres polítics i sindicals, s’implantà la censura de premsa, es destituïren la 
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major part d’Ajuntaments democràtics i el president Companys amb els consellers jutjats en 

consell de guerra foren condemnats a 30 anys de presó. Un governador nomenat pel Govern 

de la República, assumí les funcions de la Generalitat, però les eleccions del febrer de 1936 

donaren la victòria a les esquerres, els socialistes i les minories comunistes. Amb el retorn de 

Companys l’ERC es configurà de nou com el partit del govern. Restablerta la Generalitat, es 

reiniciaren relacions amb el nou govern de la República amb un principi d’entesa.
99

  

  El 18 de juliol de 1936, el cop d’estat del general Franco desencadenà la Guerra Civil 

fins l’abril del 1939. A Barcelona, la participació de les organitzacions obreres en els combats 

inicià un procés diferent i els límits de l’autonomia es desbordaren pels organismes sorgits el 

19 de juliol, com el Comitè de Milícies Antifeixistes, entre d’altres. Es legitimaren moltes 

mesures preses per aquests organismes, i les disposicions publicades en el Diari Oficial de la 

Generalitat tenien caràcter obligatori. L’autonomia prenia més poder de sobirania.  

 A finals de 1937, es complicà la situació política a Catalunya amb una crisi del Govern 

de la Generalitat.
100

 Els enfrontaments entre els anarquistes i el PSUC, i la feblesa de la 

Generalitat que no fou capaç d’una acció amb força i autoritat necessàries en temps de guerra, 

faria que l’Estat espanyol fos el beneficiari del procés de recuperació del poder centralitzat a 

Catalunya. El govern català incapaç de controlar la situació propicià la intervenció de l’Estat i 

començà un procés de retrocés, però la guerra era ja desfavorable a la República i a finals de 

febrer de 1938, les tropes antirepublicanes trencaven el front d’Aragó. El 26 de gener, 

Barcelona era ocupada per Franco començant els exilis vers l’incert esdevenidor.
101

  

 A partir de 1931, Bonaventura Gassol (1893-1980) company i secretari de Francesc 

Macià a l’exili, rebé la responsabilitat de la política cultural de la Generalitat com a Conseller 

de Cultura fins l’octubre de 1936 en plena Guerra Civil, quan amenaçat de mort s’exilià. 

Gassol fou l’home clau de la Cultura catalana i la seva acció anà des de la universitat fins a 

l’ensenyament primari, l’Escola Normal de Mestres, l’Institut Escola, arxius, etc., amb la 

creació i consolidació de premis literaris i l’ajut institucional a projectes d’editorials. De fet, 

el 1931 es comptava ja amb un important recull de premsa, revistes i setmanaris editats en 

català.
102
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 La radiodifusió també es relacionà amb la voluntat catalana de manifestar una cultura 

arribant als catalans d’arreu. Des del novembre de 1924, Ràdio Barcelona emetia en castellà, 

però la competència de Ràdio Associació, feu que retransmetés també en català. Ràdio 

Associació al servei de la Generalitat, emetia en directe els actes d’importància política i 

social, però, el trasbals polític d’aquells anys, no donà temps a arrelar una ràdio pública.
103

 

 Gassol aconseguí que la Generalitat instaurés premis musicals i literaris, per l’estil 

dels països d’una cultura madura, com els premis Crexells o el Joaquim Folguera. Els Jocs 

Florals a partir de 1931, amb una especial significació, foren els més importants. La 

normalització lingüística avançava i emergien poetes i escriptors com Josep Ma. de Segarra, 

Miquel Llor, Prudenci Bertrana, Carles Soldevila, Carles Riba, Josep Carner i molts altres. 

Fou llavors que es publicà el Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu 

Fabra.
104

 

 Es reprengué la tradició de les Exposicions de Primavera suspesa per la dictadura de 

Primo de Rivera i s’establiren dos salons, el de Montjuïc, de caràcter progressista, i el de 

Barcelona més acadèmic, propiciant l’ingrés d’obres noucentistes al Museu d’Art Modern. 

 Fou important l’obertura de noves sales d’exposicions i el sorgiment de nous grups 

avantguardistes com ADLAN (Amics de l’Art Nou) l’any 1932. L’Exposició Picasso de 1936 

organitzada per ADLAN el gener a Barcelona, el febrer a Bilbao i el maig a Madrid, fou la 

més important d’aquest grup amb molta repercussió popular i gran impacte social.
105

 

 El moviment del Surrealisme, fou important a Catalunya amb noms com Dalí, Gasch o 

Foix. A l’escultura cal tenir present noms com Joan Miró, Salvador Dalí, o Eudald Serra. 

 En l’arquitectura el grup més destacat fou el GATCPAC, amb arquitectes com J. Lluís 

Sert, seguidors de l’arquitectura de Le Corbusier, un dels representants del moviment 

“Racionalisme Arquitectònic”. L’any 1928 Le Corbusier donà a Barcelona unes conferències 

que iniciarien l’amistat i col·laboració entre Le Corbusier i el GATCPAC. Un dels debats que 

es generà vers l’arquitectura escolar, fou el problema de manca de places a l’escola i de la 

construcció escolar adequada a la nova pedagogia, posant èmfasi en el funcionalisme d’aules. 

Es reclamava l’atenció als aspectes pràctics i higienistes, i la disposició funcional de les parts 

de l’edifici. Un dels exemples importants foren les Escoles Blanquerna.
106
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 Les circumstàncies no ajudaren a la independència cinematogràfica i es continuà 

lligats al cine espanyol. El poc finançament de la producció catalana, era insuficient per 

suportar costos de producció sense suport públic, privat o mixt.
107

 

 El treball cultural intens d’aquests anys patí les conseqüències de l’aixecament militar 

del 18 de juliol de 1936. Catalunya començà un procés revolucionari que afectà publicacions, 

emissores de ràdio, editorials i a tot el departament de Cultura de la Generalitat.
108

 

 

 

2.1. Evolució musical   

 

  De 1900 a 1939, un dels períodes més esplendorosos de la vida musical catalana, amb 

una modernitat adulta, engendrant institucions i encenent la inspiració creativa, feu possible 

que la societat musical catalana esdevingués madura i assolís un reconeixement internacional 

de primer ordre. La passió per la lírica consagrà el Liceu com a centre operístic de primer 

nivell, així com altres centres de Catalunya amb la passió pel wagnerisme, la música de 

concert i l’interès per l’opereta i la sarsuela. El moviment coral i orfeònic donà vida a entitats 

i compositors. S’imposà la institució de premis de composició, concursos de música 

contemporània i premis convocats per la Generalitat. Es desvetllà la reproducció mecànica 

musical, i els primers enregistraments que permetien tenir documentació sonora de fets 

musicals. La retransmissió musical d’òperes i concerts, o de la música de ball, aproparen la 

musica a la gent. La crítica musical sorgida a primers de segle amb Joaquim Pena 

desenvolupà plomes de primer ordre de la literatura, amb la presència de revistes 

especialitzades, que al costat de la Revista Musical Catalana, feren les cròniques musicals i 

acompanyaren la recerca musicològica d’investigadors com H. Anglès, obrint expectatives a 

un període exultant.
109

 El juny de 1931 es creà en els corrents nacionalista i avantguardista el 

grup de Compositors Independents de Catalunya, amb noms com Mompou, Toldrà, Samper, 

Lamote, Gerhard, o Blancafort. Malgrat els anys de la dictadura de Primo de Rivera, la 

música esdevingué protagonista destacada de la vida cultural de Barcelona, i per extensió de 

Catalunya. 

 L’Orquestra Pau Casals a través dels seus concerts extraordinaris, festejà les 

solemnitats polítiques d’aquells moments. El 25 de setembre de 1932, amb l’Orfeó Català i la 
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Novena Simfonia de Beethoven es celebrà la recuperació de l’autonomia, i el 12 d’abril de 

1936, al Liceu el concert del cinquè aniversari de la proclamació de la República.
110

 Els 

primers mesos de guerra oferí també dos concerts al Liceu, aleshores ja Teatre Nacional de 

Catalunya.
111

 

 El 1934 es constituí l’Associació de Música Antiga amb sessions sobre instruments 

originals que acabarien passant a formar part del fons del museu de la música
112

. 

 Es fundà el 1935 el Club Discòfils, amb el suport de persones relacionades amb el 

GATCPAC (H. Anglès, C. Badia, R. Gerhard, J. Lamote, F. Marshall, E. Toldrà, o J. LL. 

Sert). Es feien audicions comentades de produccions discogràfiques que apareixien al mercat, 

despertant gran passió a través de la manipulació discogràfica d’obres del passat i del present.  

 Un Anuario Musical de España publicat el 1930 per Salvador Bofarul, indicava nom i 

adreça de prop de cinquanta entitats dedicades a la pedagogia musical, a part d’acadèmies de 

cant i ball, estudis artístics i variétés, agents comercials, arranjadors, instrumentistes, etc.
113

 

 La tasca realitzada per la musicologia catalana, els contactes nacionals i internacionals 

d’Higini Anglès i Robert Gerhard, i la presència dels compositors representatius de 

l’avantguarda europea, feu possible que l’abril de 1936 Barcelona fos la seu del Festival 

Internacional de Música Contemporània i del tercer Congrés de la Societat Internacional de 

Musicologia. Barcelona es consagrava en el món de la música, mostrant-la com el centre 

neuràlgic de la vida musical del moment. Arnold Schönberg el 1925 havia dirigit a Barcelona 

el seu Pierrot Lunaire i més tard hi residiria. No entrarem amb detall en aquests 

esdeveniments, però no es podia obviar el que va significar per Barcelona i a la vegada per 

Catalunya.
114

 

 Robert Gerhard (1896-1970) fou la figura musical indiscutible d’aquell període i 

durant aquells anys seria l’eix motor de la música, al marge que abans i després prolongués la 
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seva activitat musical.
115

 Del grup de Compositors Independents de Catalunya, cal destacar 

també Baltasar Samper (1888-1966) mallorquí, però arrelat a Catalunya; Ricard Lamote de 

Grignon (1899-1962) fill de Joan Lamote de Grignon, que es dedicà a la pedagogia i a la 

direcció; Agustí Grau (1893-1964); i Joan Gibert Camins (1890-1966) pedagog musical. 

 L’exili real o interior a que es veié abocada la música catalana a partir de la Guerra 

Civil, fou més dolorós per la ruptura que trencà una vitalitat en tots els aspectes de la vida 

musical, com no s’havia conegut mai. La desfeta provocada per l’anulació d’homes com 

Gerhard, Pahissa, els Lamote, Casals, o Millet, entre d’altres, només pogué ser reconstruïda 

parcialment en els anys de postguerra. 

  

 

2.2. Evolució de la pedagogia escolar   

 

 Al advenir la República, Catalunya, sobretot la ciutat de Barcelona, ja comptava amb 

una tradició pedagògica des de principis de segle, lligada també a l’obra de Prat de la Riba i la 

Mancomunitat, que amb un nodrit grup d’intel·lectuals havien aconseguit un ampli i ben 

assistit aparell cultural. Però la desconfiança de l’Estat espanyol vers el que denominaven “el 

problema catalán” es reflectí en les esmenes i retallades que les Corts perpetraren en el primer 

Estatut de la tardor de 1931. Una de les tisorades important fou en l’ensenyament, i la llengua 

seria un dels temes de més litigi en el conflicte.
116

 Les limitacions a que fou sotmesa la 

Generalitat en educació eren que no podia legislar, amb prou feines podia actuar, i no hi havia 

diners per gairebé res, ja que un altre dels departaments on l’Estatut s’havia vist retallat era el 

d’economia.
117

 

 Un dels primers objectius que es va marcar el president Macià fou de vetllar per 

l’articulació del teixit cultural i educatiu del país i es formà el Consell de Cultura, per 

estructurar, administrar i guiar l’obra cultural. Aquest Consell de Cultura creava centres 

d’ensenyament, establia els plans d’ensenyança amb les reformes pertinents i vetllava per la 

coordinació de les institucions de cultura de la pròpia Generalitat. Per afrontar aquests reptes, 

es comptà amb personalitats de les branques de cultura del país com Josep Estalella, Pompeu 

Fabra, Joaquim Folch i Torres, Alexandre Galí, Carles Pi i Sunyer, Joaquim Xirau, etc.
118

 

Sota la presidència de Joaquim Xirau s’instituí el Comitè de la Llengua, per vetllar, entre 

d’altres, la publicació de llibres de text en català. Fins l’any 1931 no hi havia altres textos en 
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català que els que editava l’APEC. El Comitè composà un catàleg dels llibres que podien ser 

emprats a l’escola, amb cura de totes les garanties que protegien la metodologia, llenguatge i 

dignitat que mereixia la formació dels infants. La Generalitat recuperà també un òrgan de la 

Mancomunitat, la Comissió d’Educació General que tenia al seu càrrec els serveis de cultura 

popular, i podia operar en tots els ordres, científic, literari, social, higiènic, etc. També es creà 

l’Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de Catalunya, com una obra d’ajut moral i 

material als estudiants, mitjançant les institucions laiques que convinguessin.
119

 

 La Generalitat pensant tenir a les seves mans les regnes de l’educació catalana, es 

plantejà la formació del professorat. Redactà l’any 1931 el projecte de l’Escola Normal de la 

Generalitat i el novembre s’aprovava per el Govern Central la creació d’una Escola Normal 

Mixta, amb caràcter experimental. Les seves funcions eren: preparar el personal de Magisteri 

de l’escola pública i privada, organitzar els serveis de perfeccionament dels mestres en actiu, 

preparar seccions especials per a pàrvuls o alumnes amb dificultats, i realitzar un servei 

complementari per a formar mestres de les escoles Normals de l’Estat del pla antic.
120

 També 

l’Escola d’Estiu, una de les grans iniciatives de la Mancomunitat, fou elevada per la 

Generalitat a nivells extraordinaris sense parangó a tot Espanya. La Normal i l’Escola d’Estiu 

donaven la mesura de la preocupació de la Generalitat envers la formació dels mestres.
121

 

Una altra de les iniciatives fou 

l’Institut-Escola de la Generalitat 

(fig. 5), responent a la necessitat 

d’organitzar de forma adequada i 

moderna l’ensenyança secundària, 

seguint la idea que s’havia portat a 

terme anys abans a l’Ajuntament 

de Barcelona, per Manuel Ainaud, 

quan reformà l’etapa primària. La                  

            Generalitat volia aconseguir que no  

        es produís una ruptura entre 

l’ensenyament primari i el secundari, fent l’esforç de facilitar un pas més ben preparat entre el 

batxillerat i la universitat. Tot i que a l’Institut-Escola s’hi trobaven influencies del model del 

Instituto-Escuela que s’havia creat feia catorze anys a Madrid, també d’una manera clara hi 

havia al darrera tota l’experiència i bagatge dels assaigs pedagògics de l’escola activa catalana 
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pública i privada, d’escoles com Horaciana, Col·legi Mont d’Or, de l’Artur Martorell, de 

l’Alexandre Galí,  i tantes altres. La creació de l’Institut va trencar motlles amb el suport no 

només de l’administració autonòmica i municipal, sinó també de la Universitat, d’institucions 

culturals catalanes i d’intel·lectuals progressistes. La Generalitat republicana va trobar ben 

resolt l’ensenyament primari amb el Patronat Escolar i per això els seus esforços es van dirigir 

al secundari, buscant la formació integral de l’alumnat.
122

 

 Sobre la continuïtat de l’Escola Montessori, el 1932 amb la presidència de Manuel 

Ainaud es creà l’Associació Espanyola Montessoriana patrocinada per l’Ajuntament de 

Barcelona, que promogué durant la República moltes de les iniciatives montessorianes. El 

1933 tingué lloc a Barcelona el XVIII Curs Internacional Montessori, professat per la pròpia 

Doctora. Catalunya amb una llarga tradició d’aquest mètode, havia estat el primer lloc de tota 

Espanya on s’havia implantat aquesta pedagogia.
123

 

 Una altra fita de la Generalitat fou la Universitat. Amb el desig d’iniciar una reforma 

per convertir-la en una universitat moderna i la voluntat d’una catalanització i autonomia, 

emprengué aquesta tasca vers el que seria la Universitat Autònoma de Barcelona
124

 

 Respecte al període de la Guerra Civil a Catalunya, quan el Juliol de 1936 les forces 

populars triomfaran sobre els revoltats feixistes, les conseqüències repercutiren en els òrgans 

de poder i en relació a l’ensenyament es creà un nou comitè el CENU (Comitè de l’Escola 

Nova Unificada). La Generalitat des del primer moment prengué la iniciativa d’elaborar una 

proposta de decret fent-se càrrec de l’ensenyament a Catalunya en tots els seus graus, 

assumint els desigs populars de configurar una escola d’acord amb el nou ordre social.
125

 

 El gener de 1939, dos dies després de l’ocupació de Barcelona per les tropes 

franquistes, el Ministerio de Educación Nacional dictava l’ordre per la que quedaven 

suprimits tots els centres culturals i escolars de la Generalitat, l’obra del Patronat Escolar de 

l’Ajuntament de Barcelona i totes les escoles dels Ateneus i centres obrers i populars. També 

cessaven tots els decrets que regulaven altres estaments, entre ells la Universitat.
126
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2.3. Evolució de la pedagogia musical  

  

 A partir de la República, i encara a l’Edat d’Or de la Música Catalana com el Dr. 

Aviñoa designa els anys 20-30 del segle XX, la pedagogia musical a Catalunya continuà 

l’evolució que al llarg de la segona meitat del segle XIX havia iniciat i, amb les influències 

rebudes d’Europa a través dels músics de casa nostra. La transmissió d’aquesta pedagogia 

seguia projectant-se a través d’escoles, institucions, centres o acadèmies, públics o privats. 

 J. Lamote de Grignon l’any 1932 cessà en el seu càrrec de director del Conservatori 

del Liceu i el succeí Josep Barberà que formava part del grup de teoritzadors de la música, 

hereus directes del mestre i gran musicòleg Felip Pedrell. Barberà hi va portar aires de 

renovació i amb ells la introducció d’ensenyaments nous com la Musicologia i la Història de 

la Música (ja projectada per Higini Anglès), l’Estètica musical, Conjunt orquestral, 

l’ampliació de la classe d’Harmonia, Orgue, o Composició i Instrumentació, entre d’altres. 

També organitzà una orquestra amb els elements del conservatori a partir d’abril de 1934. 

L’any 1936, a part del propi Barberà, s’hi trobaven altres professors com Joaquim Zamacois, 

Pere Vallribera,
127

 Pere Serra, Higini Anglès, o Montserrat Sampere. Com s’havia comentat, 

segons Alexandre Galí, de ben segur el Conservatori en un cert moment fou una gran 

institució, però el moment passà i les classes esdevindrien una improvisació d’escola 

automàtica i rutinària. Galí també anunciava que com després passaria a l’Escola Municipal 

de Música, un professorat pagat amb sous de fam no tenia interès en fer feina i l’únic benefici 

que podien ser les classes particulars, era potser el que els feia viure.
128

 

 A l’Escola Municipal de Música de Barcelona, quan el mestre Nicolau es jubilà l’any 

1930, hi restà una herència difícil de resoldre. No tots els vots es decantaven pel mestre Millet 

i no es veia una clara successió. L’altre candidat era possiblement el mestre Morera, 

sotsdirector a l’Escola des del 1911, a part de ser-ne professor. Que Millet hagués fet créixer 

l’Orfeó no assegurava tampoc que fos precisament “l’home” ideal, malgrat la seva antiguitat 

com a professor en la Institució (des de l’entrada del Mestre Nicolau), la seva competència 

professional i els seus grans mèrits. Millet era un gran pedagog, però la pedagogia massiva 

que reclamava l’Orfeó no tenia res a veure amb la que Nicolau havia inventat. Finalment, 

s’anomenà Millet i Morera romangué en el seu càrrec fins la jubilació l’any 1935 en que fou 

substituït per Jaume Pahissa, el qual sembla que no va tenir gaire incidència en la vida 
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acadèmica.
129

 En quan al mestre Millet, potser el seu gran mèrit al front de l’Escola fou 

respectar profundament l’obra del mestre Nicolau i mantenir-ne el prestigi del gran 

director.
130

 Tanmateix, l’Escola en els anys que l’estudiem patí dels mals de l’endogàmia, 

amb dificultats per incorporar-se de ple en els moviments renovadors que arreu florien. 

Existien famílies com els Alfonso-Orfila o els Millet-Loras que hi tenien un lloc quasi 

hereditari que els atorgà un paper protagonista en la pedagogia musical d’aquells anys.
131

 

 L’any 1931 es fundà l’Acadèmia Barcelona, un annex de l’Escola Blanquerna, dirigida 

per Joan Llongueras, amb professors com Blanca Selva, Joan Massià o Ricard Marés. 

L’Associació Obrera de Concerts per ajudar la formació musical de les classes menys 

afavorides, articulà els Estudis Musicals Blanca Selva, fundats el 1934 i dirigits per Joan Pich 

Santasusana, per infants i adults, oferint classes de solfeig, piano, violí, violoncel, etc.
132

 

 A Catalunya continuaren la majoria d’Acadèmies, Escoles o Institucions que existien 

abans de la República. L’Acadèmia Marshall (abans Granados) formava part d’una elit 

musical barcelonina, on Frank Marshall prioritzà la tasca pedagògica a la concertística, amb 

mestres importants com l’arpista R. Balcells, el mestre M. Perelló o el violoncel·lista Sans 

Sagrera. En aquesta època, músics internacionals relacionats amb Frank Marshall donaren 

prestigi a la seva Acadèmia, com 

Cortot, Rubinstein, Respighi, 

Segovia, Cassadó o Casals.
133

  

 En quant a l’Ensenyament 

general, continuaren les línies 

renovadores iniciades pels mestres i 

pedagogs que consideraven la música 

com un element essencial de la 

formació i amb la creació de l’Institut 

Escola de la Generalitat, la música  

            s’incorporà també a l’ensenyament  

                                                                                          secundari. En l’educació musical es 

prioritzà l’educació de l’orella, comparar els sons, reconèixer les notes musicals amb dictats i 

saber entonar correctament cançons i melodies. No es pretenia formar músics, però si que 
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coneguessin la música el més vivencial possible, que entrés més per l’orella que no pels ulls, i 

per descomptat que l’estimessin. A part de les classes setmanals que impartien els mestres 

Cervera (fig. 6), Llongueras i Xercavins, es procurava que l’alumne s’apuntés a una activitat 

musical complementària feta a l’Institut en horari extraescolar, com podia ser el cor, 

l’orquestra o la dansa i es respectava el concepte propi que cada professor de música tenia,  

pel que feia a l’ensenyament de la música.
134

  

 Hi hagué un especial interès en la pràctica musical a l’Escola Normal de la 

Generalitat. Festivals de música i concerts dirigits pels professors Ainaud i Gerhard amb la 

participació del cor de l’Escola, recitals de violoncel de Pau Casals, concerts amb motiu del 

centenari de Brahms i del cinquantenari de la mort de Wagner, sessions de ballet popular, etc. 

La seva Associació d’Alumnes desplegà també una àmplia activitat artística i cultural.
135

 

 S’ha comentat en el seu moment que en l’ensenyament religiós de principis del segle 

XX, la pedagogia musical només es podia cercar a l’Escolania de Montserrat. Així, el 

desembre de 1933, la direcció de l’Escolania era encomanada al Pare David Pujol i 

l’Escolania que venia d’un període esplendorós, tant pel que feia al cant dels nois com del 

conjunt de la capella musical, arribava al seu punt àlgid que culminaria el 1936. Pujol 

presentava un nou repertori enriquint-la amb tota mena d’instruments d’orquestració, però 

aquell crescendo i esplet de polifonia durà fins l’onada de la revolta nacional amb la dispersió 

de monjos i escolans. Pujol continuaria en la direcció de l’Escolania un cop acabada la Guerra 

Civil, fins l’any 1953.  No podíem tampoc obviar, encara que no exercí de director de 

l’Escolania, la figura d’Àngel Rodamilans (1874-1936) qui la guerra foragità d’aquest món, al 

ser assassinat el juliol de 1936. Es formà a l’Escolania però després estudià amb Enric 

Granados i s’ha dit d’ell que fou un dels millors talents musicals que han passat per 

Montserrat.
136

 Un dels seus deixebles, el Pare Irineu Segarra que més endavant destacaria a 

nivell internacional com un gran pedagog musical, en feu grans elogis, no només com a 

compositor sinó també com un pedagog que estimava els seus alumnes i es feia estimar. A 

part de l’Escolania on els escolans gaudiren de la seva presència i estima, l’àmbit de la 

pedagogia de Rodamilans anà més enllà i s’estengué en la seva estada a Sabadell, on tingué 

cura de l’Escolania de la Puríssima Concepció, i després a Terrassa  amb la del Sant Esperit. 

L’any 1923 entrà a Montserrat com a monjo fins el 1936, i aquells anys a part del seu 

mestratge, es desenvolupà com a compositor, amb un seguit d’obres de gran envergadura que 

donaren testimoni de la seva genialitat.
137
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2.3.1. Joan Llongueras. L’Institut Català de Rítmica i Plàstica.  

 

 Des del 1913, el mestre Llongueras havia pogut desenvolupar el seu projecte 

pedagògic a traves de l’Institut de Rítmica i Plàstica (Institut Català de Gimnàstica Rítmica a 

l’inici), i també com a professor en altres escoles o institucions. Fins l’any 1923, la feina feta 

durant el curs s’exhibia en les festes que cada any en acabar els cursos es realitzaven amb 

solemnitat, presidides sovint per representants de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. A 

partir de 1924 les festes de fi de curs es substituïren per la del dia de Reis a la tarda, que acabà 

convertint-se en una mena d’institució ciutadana. Aquestes festes seguint l’evolució de la 

gimnàstica rítmica, passaren del terreny musical al pedagògic transformant-se d’una Festa del 

Ritme i de la Dansa, en una festa joiosa i moguda de jocs d’infants amb molt d’èxit. Les 

cançons amb gestos es van escampar per la península i la gimnàstica rítmica com a mètode 

d’ensenyament, fou exercida en un bon nombre d’escoles, com es feu a l’Escola Blanquerna 

sota el mestratge del mateix Llongueras. També es practicava en alguns orfeons. L’Institut 

(fig. 7) no comptà mai amb cap protecció oficial, continuant l’any 1936 la seva tasca gràcies a 

l’esforç personal del Mestre Llongueras. Però la clientela de l’Institut al llarg dels anys havia 

anat canviant, i tot i que hi havien sorgit deixebles assenyalats com Neus Garí i Enric Gibert, 

eren les famílies amb un instint que havia mancat als directors de la cosa pública, que hi duien 

els infants perquè hi fossin 

educats per mitjà del ritme.
138

 

De fet, el mètode tenia el 

paper d’un mitjà auxiliar 

d’educació amb enormes       

possibilitats educatives que va 

atreure a diferents 

personalitats, com seria el cas     

    del fisiòleg doctor August Pi i            

          Sunyer. Però, l’aplicació  

                      ambiciosa de la gimnàstica 

               rítmica com a sistema general 

d’educació restà per realitzar, com segurament passaria arreu del món. Si en un país com el 

nostre, l’ensenyament musical no estava resolt del tot, era difícil poder exigir més recursos, 

com una sala lliure per les marxes, indumentària especial amb els vestidors corresponents, o 

                                                             
138

 A. GALÍ, Història de les...(XII), 1984, p. 30-32. 

Fig. 7. Alumnes Institut Rítmica i Plàstica de Barcelona 

J. LLONGUERAS, El ritme:..., 2002, p. 146. 



46 
 

dutxes complementàries. Era una utopia, ja que a les escoles hi mancava encara el més 

indispensable.
139

  

 

 

2.4. La Polèmica sobre l’ensenyament musical. 13 de gener de 1932 

 

 El 13 de gener de l932, Alexandre Galí publicava a La Publicitat un article titulat Joan 

Llongueras, on s’hi mostrava un reconeixement a la tasca pedagògica realitzada en l’àmbit de 

l’educació musical, pel mestre Llongueras.
140

 En una Catalunya on la modernització 

pedagògica seguint les tendències estrangeres, existia ja des del segle anterior, l’article inicià 

una polèmica que es perllongà fins ben entrat el mes d’agost del mateix any, arribant a 

qüestions personals i subjectives entre personatges rellevants del món de la música i de 

l’ensenyament. La situació provocà tensions que generaren diferents percepcions sobre 

l’orientació de l’educació musical en els infants d’aquella època. Es provenia d’un període 

agitat amb profunds canvis socials que tot just feia un any havia iniciat un nou sistema polític 

a l’Estat Espanyol, la República, amb les conseqüències que ja s’ha anat veient en capítols  

anteriors. El debat iniciat per l’article de Galí respecte a les teories de la gimnàstica rítmica, es 

convertí en polèmica a l’entorn dels pedagogs Joan Llongueras i Manuel Borgunyó, amb els 

corresponents elogis i crítiques d’altres músics de prestigi en aquell moment a Catalunya. 

 

 

2.4.1. Alexandre Galí , Manuel Borgunyó i Joan Llongueras 

 

 Amb unes referències personals s’introdueix els personatges a l’entorn dels que 

s’originà i desenvolupà aquell debat. 

 Alexandre Galí (Camprodon 1886-Barcelona 1969) el gran pedagog del segle XX i 

també historiador, nebot de Pompeu Fabra (figs. 8-9), inicià la seva tasca pedagògica l’any 

1910 exercint com a mestre durant un any a l’Escola de Mestres de Joan Bardina. El 1910 un 

grup d’intel·lectuals i pares de família de Terrassa li proposaren l’organització i direcció 

d’una escola de tipus modern, sorgint així l’Escola Vallparadís. Durant aquella època coincidí 

amb en Joan Llongueras que era director de l’Escola Municipal de Música de Terrassa. Seria 

a partir de 1913 amb la figura de Prat de la Riba que Galí entraria al Consell d’Investigació 
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Pedagògica de la Mancomunitat, més tard Consell de Pedagogia, on exercí el càrrec de 

secretari fins a l’entrada de la Dictadura de Primo de Rivera. 

 Paral·lelament col·laborà directa o indirectament en moltes de les tasques que 

depenien d’aquest organisme, com l’Escola d’Estiu, el Butlletí de Mestres, els Quaderns 

d’Estudi, els Estudis Normals, l’Escola Montessori de la 

Diputació, la Universitat Industrial, l’Escola de Teixits de Canet 

de Mar, etc. Quan esdevingué la dictadura l’any 1924, un grup 

de professors de l’Escola Graduada de la Mancomunitat junt 

amb pares d’alumnes crearen la Mutua Escolar Blanquerna, amb 

el guiatge de Galí.   

 El 1922 fundà i dirigí el Butlletí de mestres i publicà 

nombrosos articles a Quaderns 

d’Estudi. Amb la República, fou    

  nomenat Secretari General del Consell 

              de Cultura de la Generalitat, però no 

deixà la direcció de Blanquerna. L’any 1939 amb la dictadura de 

Franco i l’abolició de les institucions, es clausurava l’Escola 

Blanquerna i Galí s’exiliava a França. Galí plantejà el procés 

educatiu sense lligar-se mai a cap mètode concret ja que per ell no 

havia d’haver submissió del mestre a mètodes concrets, sinó que les 

tècniques havien d’estar sempre al servei del desenvolupament de la 

personalitat de l’alumne.
141

 El seu nombre de publicacions, tant pedagògiques com 

d’historiador foren importants. 

 Manuel Borgunyó (Rubí 1884-Madrid 1973) pedagog, director coral i compositor 

(fig. 10), s’havia format a l’Escolania de Montserrat amb el Pare Guzmán i després estudià a 

l’Escola Municipal de Música de Barcelona, amb els mestres Nicolau i J. Lamote de Grignon. 

En  la seva estada a França i Alemanya en la seva joventut, tingué l’oportunitat de visitar 

diferents escoles primàries que despertaren el seu interès per l’educació musical escolar. El 

1914 fundà l’Orfeó de Graus (Osca) amb 150 veus, que tractant-se d’una ciutat no gaire gran 

era una formació important, la qual actuaria entre altres llocs a Barcelona. L’any 1921, a 

petició de l’Ateneu Igualadí, fundà i fou nomenat director del Conservatori d’Igualada on hi 

estaria fins el 1931. El 1932 resultà escollit professor d’Educació musical a l’Institut-Escola 
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de la Generalitat i l’any 1934 fundava l’Associació d’Amics de l’Educació Musical.
142

 Entre 

1933 i 1937 Borgunyó redactà diversos escrits relacionats amb l’educació musical a la ràdio. 

Amb Ràdio Barcelona portaria a terme com un assaig de programa radiofònic que durà poc 

temps, ja que fou suspès pels Fets del 6 d’octubre de 1934. 

A conseqüència d’aquesta activitat, l’any 1937 impartí a 

Paris en el Congrés Internacional d’Art Radiofònic, la 

conferència La Musique, le Radio et les Enfants. L’any 

1934 publicà La Música, el Cant i l’Escola i En defensa de 

la Música y los Músicos.
143

 Es pot descobrir la base del seu 

sistema pedagògic a La Música, el Cant i l’Escola on 

exposava les seves idees i pensament musical per a les 

escoles, d’una manera àmplia i organitzada. Cal observar, 

que en un dels passatges referint-se als cors escolars i 

   orfeons, feia menció d’un analfabetisme musical tradicional 

           i insistia en la pràctica de modificar totalment els fonaments 

de la cultura coral.
144

 Tot i que el llibre es publicà l’any 1934, Borgunyó no hi esmentà cap 

menció a la polèmica, encara recent, de l’any 1932 amb els mestres Galí i Llongueras.
145

 La 

seva obra editada fou extensíssima, tant en llibres com en revistes, en gran part dedicada a 

l’Educació Musical Escolar, així com un nombre important de conferències, algunes 

publicades. Malgrat haver estat una figura controvertida per les seves opinions contràries a la 

inclusió de sistemes pedagògics estrangers a l’escola primària, el seu treball i concerts amb 

nens van ser molt valorats,
146

 i com en altres cassos, quan la dictadura franquista derogà les 

institucions de la Generalitat s’iniciaren anys de dificultats per Borgunyó . 

 Joan Llongueras (Barcelona 1880-1953) músic, pedagog i poeta. De Llongueras (fig. 

11) és potser de qui més s’ha parlat i entrat en detalls durant el treball, sigui per la seva 

implicació en el mètode de Jacques Dalcroze o en l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, on 

definí clarament el seu projecte pedagògic, però breument resumirem la seva trajectòria. Es 

formà musicalment amb D. Mas i Serracant, E. Granados, LL. Millet i E. Morera. Introduí el 

mètode Dalcroze a Catalunya i a la vegada a la resta de l’Estat, i fundà l’Institut de Rítmica i 

Plàstica. Fou director de l’Escola Municipal de Música de Terrassa (1912-1918) i col·laborà 

en la creació de l’Escola Vallparadís junt amb Alexandre Galí, Artur Martorell i Enric Gibert. 
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Fig. 10. Manuel Borgunyó i Pla 



49 
 

El 1924 instituí i dirigí l’Acadèmia de Música de Barcelona, de la que foren professors Blanca 

Selva i Joan Massià, i també fou director musical de les Escoles Blanquerna. Impartí els seus 

coneixement en les escoles de l’Ajuntament de Barcelona a l’època de Manuel Ainaud en la 

Comissió de Cultura. Exercí la crítica musical a la Veu de Catalunya i col·laborà 

habitualment a la Revista Musical Catalana. Escriví la 

música i lletra de més de 100 cançons i jocs musicals 

per a infants, destinats a l’ús dels alumnes de l’Institut 

de Rítmica i Plàstica. En una de les seves publicacions, 

El Ritme, entre altres reflexions que no podem obviar, 

col·locava la Rítmica com a base pel músic damunt la 

qual podia construir amb més rapidesa i major seguretat 

tot l’edifici de l’expressió, de la interpretació i de la 

bellesa artística.
147

 Així com en la publicació per 

infants fou important a nivell de quantitat, Llongueras 

no es prodigà en grans publicacions acadèmiques- 

     pedagògiques, però en canvi fou prolífica la seva crítica 

      i intervenció en revistes musicals, així com també la 

seva vesant poètica a través dels seus poemes, molts d’ells presentats als Jocs florals, i alguns 

musicats per Lluís Millet i Enric Morera. 

 

 

2.4.2. Antecedents  

  

 Quan el gener de 1932 s’inicià i desenvolupà la polèmica sobre l’article publicat per 

Alexandre Galí, no fou de bell nou que sorgí el tema de l’educació musical a l’ensenyament, 

ja que existien d’abans escrits editats al respecte que donaven fe que era un tema que es 

debatia feia temps. Tanmateix, l’article d’Alexandre Galí posava sobre la taula diferents punts 

de vista que venien de lluny i que esclataren en el seu punt àlgid. 

 Joan Llongueras el juliol de 1931, publicava a la Revista Musical Catalana L’educació 

musical dels infants en l’escola primària, i el 7 d’octubre de 1931, Manuel Borgunyó donava 

una conferència a l’Ateneu Barcelonès La salvació de la música i dels músics és l’escola 

primària, que també s’edità. Les dues publicacions mostraven ja la projecció dels autors vers 
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Fig. 11. Joan Llongueras i Badia 
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el món de la pedagogia musical, amb directrius concretes i a la vegada revelaven les 

divergències que aflorarien amb la polèmica del gener de 1932.  

  

  

L’educació musical dels infants en l’escola primària. Joan Llongueras, juliol 1931  

 

 Llongueras molt crític, parlava d’una societat materialitzada i industrialitzada amb una 

crisi tràgica d’homes, que havia contribuït a atrofiar poc a poc la sensibilitat espiritual, donant 

pas a un egoisme admirablement organitzat. Com un exemple de renovació a l’escola, citava 

una escola vivent, que volia dir humana i sensible per tornar a l’escola clàssica, sense massa 

prejudicis històrics i moguda per les més altes i nobles ambicions de l’esperit. Al·ludia als 

veritables educadors que no havien deixat de veure aquest estat de coses i que per tant 

presentaven els beneficis d’una vida escolar més lliure i natural, més oberta i activa, i que 

centraven l’atenció a part d’un progrés científic i moral, en altres ensenyaments escolars 

especialitzats com podien ser la música i la gimnàstica. Per una banda, la música pel que tenia 

de més significatiu, no podia deixar de tenir la merescuda preponderància en tot assaig seriós i 

profund de formació humana. Per altra banda, la gimnàstica havia de permetre a l’infant amb 

l’ajuda dels seus propis mitjans, lluitar per la cooperació de la seva voluntat, sensibilitat i 

intel·ligència, contra les resistències físiques i morals que s’oposaven a l’expansió del 

sentiment rítmic que en ell era innat. Referint-se a Dalcroze, exposava que en l’escola 

primària i en els jardins d’infants, no s’havien de separar els ensenyaments del cant i la 

gimnàstica ja que eren com dos germans bessons. En quant a la música, no calia ensenyar als 

infants allò que la música té de sàvia, sinó el que té de bo, de meravellós, d’útil, de generós i 

de vivificant. Quan parlava d’educació musical dels infants a l’escola, la finalitat no anava 

dirigida a formar professionals de la música, ni a organitzar audicions acurades per donar 

proves de coneixements musicals complets o d’un virtuosisme vocal o instrumental, ja que 

això tocava en tot cas a les escoles especialitzades per a un estudi sistemàtic. L’escola tenia el 

deure de formar la personalitat física i psíquica dels infants i la música es necessitava pel que 

oferia de bo i d’útil. Estava comprovat que qualsevol cançó movia i atreia l’atenció dels 

infants i això és el que s’havia d’aprofitar, i en els graus maternals calia limitar-se a ensenyar 

als nens per la simple audició, cançons molt senzilles amb moviments físics, com marxes, 

danses o jocs, a fi de desenrotllar simultàniament el sentiment de l’entonació i el ritme, a la 

vegada que havien de ser lliçons curtes i freqüents. L’educació musical a l’escola havia de ser 

el fonament de la cultura musical del nostre poble i si es millorava la condició dels infants, es 

treballava directament per la màxima perfecció dels homes i de Catalunya, que tot i el seu fort 
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instint musical, no havia arribat a posseir plenament una tradició de veritable cultura musical. 

El Mestre Llongueras al·ludia també als països europeus que prioritzaven la música en 

l’ensenyament com Alemanya, Itàlia, Suïssa, o Bèlgica, entre d’altres, o molts de 

Nordamèrica, i acabava demanant que les joves generacions no cerquessin només el plaer del 

benestar material, sinó que aspiressin a l’ambició d’una intensa cultura i una completa 

educació, a la vegada que exhortava a la societat a obrar en conseqüència. Solament així, es 

podia intervenir en els afers culturals del món i merèixer l’estima i consideració dels pobles 

que amb un esforç constant, salvaven l’antiga civilització occidental.
148

 

 

La salvació de la música i dels músics és l’escola primària. Manuel Borgunyó, octubre 1931 

 

 Borgunyó exposava ja a l’inici que no es veien indicis en el Govern de la República, 

de portar l’educació musical a l’escola primària, no per fer músics professionals, sinó per fer 

estimar la música als infants i per tant creia convenient la creació de l’Escola Popular 

Catalana de Música arrelada a l’Escola Primària. Més endavant era molt crític amb les 

actuacions que a Catalunya sota la denominació general de “la Música a l’Escola”, s’havien 

realitzat. Sense dir noms al·ludia als que havien acceptat amb lleugeresa les “suggestions” 

d’un eminent músic pedagog estranger, sense tenir en compte que els seus estudis s’havien 

realitzat en un ambient molt diferent al del nostre país. Tot i que reconeixia la conveniència 

d’estudiar l’opinió de figures eminents en la pedagogia i psicologia universal, indicava que el 

que calia era estudiar als infants d’aquí per conèixer les seves característiques psicològiques i 

fisiològiques.
149

 Criticava l’interès per noms estrangers en detriment de persones d’aquí que 

havien realitzat estudis pedagògics importants per l’extingida Mancomunitat de Catalunya, 

com era el cas del mestre Josep Barberà, i que havien passat desapercebuts.
150

 Borgunyó 

mostrava com a elements principals de la música: la veu, la tonalitat i el ritme, però donava al 

ritme una significació genèrica i no intrínsecament musical, com a la veu i la tonalitat, i en 

aquest apartat tornava a fer menció del mestre Barberà i els seus escrits. També es declarava 

admirador de Jacques Dalcroze, però evidenciava que la rítmica per si sola no podia educar 

musicalment a ningú, a la vegada que feia referència a les crítiques de Maurice Emmanuel 
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respecte l’obra de Dalcroze, en relació a la comercialització de la pedagogia.
151

 Sobre l’abast 

de la gimnàstica rítmica a l’escola mencionava que els prosèlits de Dalcroze donaven a la 

rítmica un lloc preponderant i principal en el pla de l’educació musical, però que si es 

concretessin a examinar el fet intrínsecament musical, la conseqüència lògica mostrava que la 

musica neix amb el so i no amb el ritme. També citava que en cap realització de gimnàstica 

rítmica que havia presenciat, no havia rebut dels infants la vibració interna que havia de 

caracteritzar la seva actuació i objectava què la gimnàstica rítmica a l’escola, si no hi havia 

cap altra disciplina preponderant, hi podia ocupar un lloc interessant, però recalcava que en 

l’educació musical havia d’interessar més la música que la gimnàstica.
152

 Per Borgunyó el 

mestre de gimnàstica rítmica es podia formar en un parell de mesos amb classes de dues hores 

diàries, i en canvi, l’educació de la veu i consciencia del so podien arribar a ser inassolibles en 

persones, tot i que poguessin estar ben dotades del sentiment rítmic. Feia també una crítica 

sobre la tessitura i extensió de veu en que estaven escrites les cançons d’infants d’aquell 

moment. Ja al final, feia constar que s’havia cursat una sol·licitud a les Comissions de Cultura 

de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, amb aval de vuitanta mestres prestigiosos de 

música, perquè abans d’adoptar una organització definitiva de l’ensenyament musical a les 

escoles primàries, es procurés d’interessar els músics del nostre país en l’estudi i solució 

d’aquest importantíssim aspecte de la nostra cultura. Acabava amb la recomanació de com 

havia de ser la figura de l’educador musical, les competències i la remuneració.
153

  

 És evident que calia tenir present aquestes dues publicacions alhora d’entrar en la 

polèmica. Manuel Borgunyó en la seva publicació no citava en cap moment el nom de Joan 

Llongueras, només es limitava a fer al·lusions al món de la rítmica, els personatges que 

l’envoltaven i els efectes al seu entorn, però entre línies s’entreveia la figura de Llongueras. 

L’escrit era també crític vers el plantejament de la Generalitat a partir d’aquell moment sobre 

l’educació musical a l’escola. 
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2.4.3. Els articles a La Publicitat i Revista Musical Catalana 

 

La Publicitat 

Alexandre Galí inicià la polèmica. Crítica a favor de Joan   Llongueras  

 

 L’article que encetava la polèmica el 13 de gener de 1932 a La Publicitat, mostrava 

l’exaltació que Alexandre Galí feia del mestre Llongueras i dels seus mètodes en la educació 

musical.
154

 La primera part versava sobre la festa que cada any se celebrava el dia de Reis al 

Palau de la música Catalana, i en la que es mostrava a través d’un programa, el resultat de la 

tasca que Joan Llongueras duia a terme a l’Institut Català de Rítmica i Plàstica. Per vàries 

vegades, Galí feia al·lusió als vint anys que Llongueras ja portava ensenyant amb el mètode 

Dalcroze  i recordava al mateix temps, quan també al Palau de la Música, s’havien realitzat 

els primers assaigs de Marxes rítmiques i de Cançons amb gestos de Dalcroze, vint anys 

enrere i que havia estat una fita inoblidable on tothom volia abraçar a Llongueras i felicitar-lo. 

Continuava l’article fent menció amb força cura i detalls, de la quantitat d’assistència, de com 

es conformava el programa i a la vegada lloava la seva composició amb cançons de sempre i 

de noves, tant del propi Llongueras com d’altres compositors catalans o estrangers. Després 

d’alabar la feina feta amb els nens i nenes amb els jocs i cançons, mostrava també una 

exaltació patriòtica de la persona de Llongueras amb expressions prou vigoroses com “...s’ha 

fet carn de la carn del poble, i per això mateix ningú no pot deixar d’estimar. I quan diem 

poble, volem significar el poble de debò, el que ve sedimentat del fons dels segles...”. Galí 

deixava també molt clar que malgrat el pas del temps ningú havia renovat la “gesta heroica” 

de Llongueras, i que tampoc s’havia inventat res pels infants que es pogués comparar al que 

ell havia fet, recalcant que l’ensenyament musical de la infància havia de ser amb dansa, joc i 

cançó, i que per la dansa, el joc i la cançó, s’havia d’entrar a la veritable estètica sana i 

robusta, no cursi i malaltissa, i que la tècnica musical quan es donés, havia de tenir un bon 

coixí de joia, d’aquella joia de les coses que s’havien viscut. Gali arribava al punt de no 

deixar inclús qüestionar a ningú si Llongueras sabia més música que un altre, i que l’obra 

personalíssima que havia fet, era prou garantia per no demanar-li cap altra cosa que no fos 

precisament la seva obra. Feia referència sovint al suport del poble que l’escoltava i el seguia 

en detriment de les institucions, manifestant que Llongueras mai havia tingut cap ajut oficial i 

que ell tot sol havia dut a terme la seva tasca ininterrompuda durant vint anys. 
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 De fet, amb la perspectiva d’un segle rellegir avui l’article pot sobtar d’entrada, pel 

punt àlgid d’exaltació que desprèn. Cal però, situar la mirada en aquell moment polític, on 

s’intentava des de la cultura crear unes bases sòlides per Catalunya i l’educació era una de les 

primeres fites del Govern Català. L’article es publicava en un diari de caire polític i per tant 

arribava a tota la societat en general i no específicament a un públic amb cultura musical. 

L’article es plantejava com un fet ciutadà i social, tot i que en certs moments semblava que 

s’hi fes al·lusió a la conferència que havia impartit Borgunyó l’octubre anterior a l’Ateneu 

Barcelonès, tractant el tema de la rítmica.
155

  

  No hi havia dubte de que Llongueras era un dels pedagogs que havia sobresortit en el 

seu moment en la renovació de la pedagogia infantil i en l’educació musical amb l’aplicació 

dels seus mètodes, però crida l’atenció l’exaltació patriòtica i la defensa que Galí fa del seu 

sistema, com si no fos viable quasi cap altre forma pedagògica. Però, tanmateix Galí només 

volia manifestar un elogi de l’actuació dels infants a través d’una festa que els hi era dedicada 

i que quasi havia esdevingut institucional. 

 

 

Resposta de Manuel Borgunyó. Educació musical 

 

 Quatre dies més tard, el 17 de gener al mateix diari La Publicitat, Manuel Borgunyó 

entrava en polèmica donant resposta a l’article de Galí amb l’escrit “Educació musical”,
156

 tot 

i que no es podia obviar la possibilitat de que aquell article no en requerís de resposta, ja que 

es tractava d’una opinió sobre una funció d’infants en un lloc públic i sobre el seu director. 

Primerament Borgunyó es dirigia a Galí com autoritat política de la Generalitat, fent esment a 

la sol·licitud amb aval de vuitanta músics presentada a les Comissions de Cultura de la 

Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per adoptar una organització definitiva de 

l’ensenyament musical a les escoles primàries.
157

 També incidia en el fet de que Galí no 

s’havia exercitat mai en l’educació musical dels infants, però feia referència al seu parentiu 

amb Llongueras, i donava per suposat que això li facilitava prous elements per a conèixer la 

seva gestió. A partir d’aquí exposava les discrepàncies amb l’article que en transcrivim un 

fragment curt  “...I ara ve el que nosaltres hauríem dit al senyor Galí si ell com a primer tècnic 

de la Generalitat, s’hagués dignat escoltar-nos. L’educació musical dels infants ha d’ésser 

efectuada per mitjà de pràctiques, que dividim en FONAMENTALS, SUPLEMENTÀRIES I 
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D’ESPLAI...”. Més endavant detallava que Fonamentals eren les pràctiques intrínsecament 

musicals, com educar la veu amb el cant, formar l’orella amb la coordinació dels sons, o 

educar el sentiment de la mesura i el ritme; Suplementàries eren la marxa mètrica, la 

gimnàstica rítmica o la dansa; i d’Esplai les cançons i els jocs d’infants. Borgunyó creia que 

la música havia de servir per educar l’infant, però no per divertir-lo banalment ja que per ell 

educar-los musicalment no era fent-los cridar unes cançons, ni uns quants moviments del cos. 

Per acabar, es lamentava de que restessin oblidats aquells que havien treballat i bastit una 

obra, tenint la virtut de renunciar al superficialisme dels èxits espectaculars, tan assequibles 

en la música, i expressava que s’havia de considerar natural la inquietud dels musics i molt 

especialment la dels homes que havien dedicat llarg temps i esforços a l’educació musical 

dins l’escola. 

 Quedava bastant clar que en aquesta resposta de Borgunyó s’hi traspuava la inquietud 

que en la conferència donada a l’Ateneu ja manifestava, en relació a la creació d’una 

organització que vetllés per l’educació musical a l’escola. Si encara volguéssim anar mes 

enrere, retrobaríem l’article que Manuel Borgunyó l’agost de 1929 havia publicat a la revista 

Vibracions, “Per l’educació musical del poble”.
158

 En fem esment perquè, tot i que no es 

referia a pedagogia musical, amb característiques similars i molt crític remetia al moviment 

coral i orfeònic com a úniques institucions musicals populars a Catalunya, i entre d’altres, un 

dels comentaris era el següent “...Es feu el miracle de fer cantar el nostre poble, però sense 

preocupar-se gran cosa de tornar-lo musicalment conscient, i com és natural no arrelà en ell 

un veritable esperit d’emulació artística...”. Era evident que Borgunyó reprovava varis sectors 

del món musical d’aquells moments. 

 

 

Una resposta. Alexandre Galí 

 

 El dia 21 de gener Alexandre Galí responia a Borgunyó a traves d’un article a La 

Publicitat.
159

 Molt contundent començava la rèplica en la presumpció de no saber a quins 

músics es referia el senyor Borgunyó, que havien treballat i que ell es considerava autoritzat 

per parlar en nom de tots però sense esmentar-ne cap. Més endavant la rèplica entrava en 

termes pedagògics centrant-se més en el mètode Dalcroze i l’educació musical i deixant de 

banda els personalismes. Galí sustentava la seva postura en quatre afirmacions, la inquietud 

de Llongueras d’haver remogut i donat vida a l’ensenyament musical dels infants, que aquesta 
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inquietud havia aportat aires de renovació en els costums d’ensenyament, que per altra banda 

s’havia resolt el fer cantar, dansar i jugar als infants (això Galí ho considerava del més gran 

interès) i que en tota aquesta tasca el mestre Llongueras havia demostrat unes innegables 

actituds. A l’al·lusió que Borgunyó havia fet de la poca experiència en pedagogia musical de 

Galí, aquest li contestava que precisament el poc que en sabia, és el que el portava a pensar 

que l’ensenyament musical havia de ser alguna cosa viva dins l’escola. Tanmateix, Galí no es 

tancava a idees d’altres pedagogs ja que tot i les crítiques que Borgunyó li havia dirigit, es 

mostrava en una actitud oberta. Però en les respostes ja s’havien configurat dos línies ben 

diferenciades i mentre per Galí, el joc i la dansa eren fonamentals en l’educació musical, 

Borgunyó només els situava com a activitats d’esbarjo o esplai.   

 

  

Manuel Borgunyó intentà tancar la polèmica 

 

 A través d’un nou article, el 24 de gener Manuel Borgunyó semblava voler posar punt 

i final a la polèmica iniciada.
160

 Tornava a recordar a Galí el seu allunyament del camp 

musical, tenint només com a contacte el sistema Dalcroze. Es defensava i a la vegada 

defensava als qui estaven en desacord de com s’havia donat fins llavors l’ensenyament 

musical a Catalunya, al·legant que posseïen la suficient competència per parlar del tema i si 

calia es podia demostrar amb les seves “fulles de servei”. Respecte a les quatre afirmacions 

que Galí havia manifestat com a suport a la gestió del mestre Llongueras, Borgunyó li 

exposava que del sistema Dalcroze només s’havia aplicat a les escoles la part més superficial i 

decorativa. Insistia en que quan es parlava de música i d’una educació musical per infants, 

s’havien de tractar i ordenar diversos factors d’ordre fisiològic i psicològic de manera que 

entre ells no es pertorbessin, la qual cosa el mestre Llongueras no ho havia tingut en compte, i 

que tot plegat, li dolia que l’actitud del “senyor Galí” l’hagués obligat a parlar d’aquella 

manera. Comentava que el mètode Dalcroze era eficaç però a la vegada limitat i que el fet 

d’omplir una tarda les sales de concerts de Barcelona, no demostrava la virtut educativa-

musical de la tasca del seu director amb aquest mètode. Al·ludia a que molts sistemes 

pedagògics podien resultar factibles i útils en l’educació musical, però que realment qui 

importava era l’home (l’educador). Així, un bon mètode en mans del seu creador o d’un bon 

professor podia ser molt eficaç i en unes altres mans completament nul. Amb molta duresa al 

final, creia que a Llongueras li calia començar de nou i anar per un altre camí, i que si així ho 
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feia tothom hi guanyaria i qui més la pròpia Catalunya, donant doncs per acabada la polèmica 

per la seva part. 

 Al principi Borgunyó no parlava només en nom propi, sinó que tornava a pluralitzar el 

seu desacord, ignorant l’al·lusió que Alexandre Galí havia plantejat en el seu article de que no 

sabia quan pluralitzava a quins noms es referia. Borgunyó en aquest punt arribava fins i tot a 

defensar-ho indicant que es podia demostrar l’obra feta amb “les fulles de servei”. Tota la part 

central de l’article que remetia a l’educació musical referint-se al Mètode Dalcroze, tornava a 

ser una repetició del que havia exposat en el seu anterior article, però ara amb una resposta 

bastant dura, semblava que volgués (o no) tancar el tema i no parlar-ne més, tanmateix, encara 

havia encès més els ànims entrant ja en un tema que remetia característicament al país.  

 Un petit incís que pot portar a la reflexió és quan Borgunyó al·ludia a la importància 

de “l´home” més que el mètode. Alexandre Galí, tot i que la seva menció serà al moviment 

orfeònic, més endavant referint-se als Cors de Clavé, faria un esment semblant “...Si bé és cert 

que els cors no poden perfilar grans peces musicals, també ho és que una bona batuta com la 

d’en Clavé els pot dur a prodigiosos engrescaments capaços de vastes i acabades 

realitzacions...” Era l’home el que comptava, no el mètode o la forma, com també Borgunyó 

s’havia referit a l’educador.
161

 Pensem que és bo tenir-ho en compte, ja que mostra que en 

llurs pensaments no hi havien tantes disconformitats entre els polemistes. 

 

 

La intervenció de Joan Llongueras 

 

 El 30 de gener següent, Joan Llongueras, que fins aleshores no havia intervingut en la 

polèmica, feia acte de presència amb un article a La Publicitat titulat “Tasca positiva i tasca 

negativa” i és de suposar que després de la duresa dels atacs de Borgunyó, Llongueras creia 

arribat el moment d’intervenir-hi.
162

. En el seu escrit feia referència al caràcter irascible de 

Borgunyó i a la seva tasca negativa i sense eficàcia, i per altra banda reconeixia un prestigi 

indiscutible i una tasca ben positiva per Alexandre Galí. Exposava, que Borgunyó havia 

tergiversat la seva feina per contribuir a l’educació musical dels infants, citant el següent: “De 

la meva actuació, no sóc jo qui n’he de parlar. Jo en responc davant de tothom amb el meu 

treball de cada dia”. Tanmateix, Llongueras volgué justificar la seva tasca davant els atacs de 

Borgunyó i al·ludí a l’obra iniciada a Terrassa feia més de trenta anys i que no havia fracassat, 

malgrat sàpigues greu a algú, així com l’obra realitzada a Barcelona sense cap ajut oficial. Li 
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retreia a en Borgunyó el fet que manifestés que malgrat l’actuació de vint anys, la seva obra 

encara estava per encetar i a la vegada li preguntava que si tenia tanta vocació i el secret de 

com fer-ho i no trobava bé lo dels altres, perquè no l’havia encetada ell mateix? Continuava 

al·legant que era amb actuacions i obres que el podia convèncer, no merament amb paraules. 

Més endavant citava tota l’activitat que havia dut a terme en les diferents institucions en que 

havia intervingut, tant oficials com privades. Tanmateix, hi havia un punt en que coincidia 

amb Borgunyó quan deia que els mètodes i procediments d’ensenyament eren importants, 

però entre d’altres, la vocació pedagògica del mestre que ho havia d’implantar era qui havia 

de desvetllar l’interès musical dels infants, i aquí sí que tots dos remetien per damunt dels 

mètodes a la figura de “l’home”, o sigui l’educador. Creia indispensable que aquests 

educadors coneguessin mètodes i procediments de diverses personalitats del món de la 

pedagogia musical. Cap al final de l’article però, suposava que el grup de professors esmentat 

per Borgunyó en favor seu, segurament era el mateix que en el seu dia havia signat les 

instàncies presentades a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona, per 

adoptar una organització definitiva de l’ensenyament musical a les escoles primàries.
163

 A 

continuació, Llongueras amb una postura dràstica demanava que els signants d’aquests 

documents exposessin el seu criteri amb claredat, i manifestessin si es feien solidaris o no 

amb els dos articles publicats per Borgunyó, ja que callar podia significar no tenir opinió 

pròpia respecte al tema i contribuir a una confusió que calia deixar definitivament esvaïda.  

 S’havia arribat a un punt en que s’hi barrejaven de nou personalismes i subjectivismes 

i no era gens clar que fossin un bon recurs en un terreny tant delicat com l’educació musical, 

en el que encara hi restava molta feina a fer. No podia beneficiar a ningú radicalitzar tant el 

tema, ja que començava a donar la sensació que podien haver-hi més interessos que els 

merament pedagògics o metodològics.  

 

 

El grup de suport a Manuel Borgunyó en l’educació musical 

 

 El 24 de febrer següent, apareixia a La Publicitat l’article “Educació musical: A 

l’opinió pública”, signat amb data 20 de febrer per catorze músics significatius que es 

posicionaven respecte a la polèmica que s’havia anat generant des del passat gener, arrel de 

l’article d’Alexandre Galí sobre Joan Llongueras.
164

 Entre els músics es trobaven noms 
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importants com Enric Morera, Jaume Pahissa, Josep Barberà, Joan Balcells, Joaquim 

Pecanins, Apel·les Mestres, Ferran Ardèvol, etc. Semblava que la polèmica en lloc de 

apaivagar-se, encara agafava més embranzida i a la vegada s’hi involucraven mes 

protagonistes. Els músics defensaven les tesis de Manuel Borgunyó i a la vegada eren crítics 

amb les teories de Joan Llongueras, però l’article s’iniciava també amb un marcat to 

nacionalista parlant de la participació ciutadana en la construcció de la “Nova Catalunya”. 

S’evocava a un problema d’educació musical d’alta transcendència a casa nostra i que quan 

Borgunyó havia tocat el tema per parlar-ne clar, se l’havia agredit des de la premsa i a la 

vegada de retruc a tots els músics que havien signat els documents presentats a la Generalitat i 

a l’Ajuntament de Barcelona. Després de resumir el desenvolupament de la polèmica que 

s’havia anat generant a través de les diverses publicacions a La Publicitat, responien al mestre 

Llongueras indicant-li que el que volien era que es fes “tasca positiva”, però també es 

reafirmaven com a signants de les instàncies dirigides a la Generalitat i l’Ajuntament, fent 

constar que quan se li havia demanat al senyor Llongueras que signés el document, no l’havia 

volgut signar, tot i que era coneixedor del seu contingut en relació al problema de l’Educació 

musical que havia de ser tractada per persones relacionades amb el món de la música. A la 

vegada, els catorze músics se sentien ofesos amb Llongueras perquè deixava entreveure com 

si existissin dos bàndols, i que a la banda de Galí hi havia els que havien salvat Catalunya i a 

la banda de Borgunyó els que pretenien entrebancar-la. Indicaven seguidament els tres motius 

pels que no podien estar d’acord amb Llongueras: Primer, per la negativa del mestre a signar 

el document esmentat quan se li havia demanat, per resoldre el problema de “l’educació 

musical” amb persones enteses en música i no alienes a la matèria, i que ja l’havien signat 

seixanta reconeguts membres del món musical; Segon, perquè ni Galí ni Llongueras havien 

refutat cap de les afirmacions fetes per Borgunyó i a la vegada, Llongueras havia defugit una 

discussió serena convertint-ho en una agra i indigna qüestió personal; i Tercer, reprovaven el 

concepte de que l’educació musical es resumís ens jocs infantils i cançons dansades que 

s’havien fet “a la bona de Déu”. Un cop exposades les raons feien una forta crítica a 

Llongueras i per altra banda sortien en defensa de Borgunyó amb lloances, reclamant per ell 

més respecte i presentant-lo quasi com un heroi amb una defensa èpica, a la vegada que 

tornaven a desprestigiar la tasca de Llongueras que segons ells no tenia a veure amb 

l’educació musical que requeria “el poble català”. Apuntaven que Llongueras havia fugit de la 

tangent amb l’excusa que “l’educació musical d’un poble no s’improvisa ni es fa amb vint 

anys, sinó que és l’obra de diverses generacions i el fruit de diversos educadors”. Acabaven 

fent referència a un article de Joan Sacs a La Publicitat del passat 7 de febrer, del que 

entenien que sense voler-ho s’havia posicionat al seu costat, tot i no tenir res a veure amb el 
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món de la música.
165

 L’article era una crítica a la nova pedagogia de la llibertat que conduïa a 

una pedagogia d’anarquia amb no gaires bons resultats. Però Sacs cap al final de l’article 

titllava de ridícula la rítmica plàstica, donant suport al mestre Borgunyó per haver-ho 

combatut no feia gaire al mateix diari. Els músics acabaven l’article afirmant d’acord amb el 

mestre Borgunyó que realment l’educació musical encara estava per encetar, malgrat els 

trenta anys d’actuació del senyor Llongueras. 

 El suport d’aquest grup va augmentar encara més l’enfrontament evidenciant que no es 

buscava cap consens, sinó que l’article lluny d’això, mostrava retrets i recriminacions 

personals que el que confirmava era un posicionament entre els músics de la societat 

barcelonesa, que segurament podia portar a divisions difícils d’unificar. 

 

 

Cinquanta compositors catalans en defensa del mestre Llongueras    

 

 Calia suposar que l’article de suport a Borgunyó tindria una rèplica, com va passar 

dies més tard amb una publicació del 24 de març a La Publicitat, amb el suport de cinquanta 

compositors catalans en defensa de Llongueras.
166

 El mateix article apareixeria també l’abril 

següent a la Revista Musical Catalana.
167

 Dels cinquanta firmants, sis havien signat també 

dins dels catorze que havien donat suport a Borgunyó. Iniciaven el tema acusant la tàctica 

d’apel·lació iniciada pel mestre Borgunyó i li recriminaven que hagués abandonat el diàleg 

amb el seu contra-opinant, refugiant-se en aquella mena de tribunal suprem convingut a 

anomenar “opinió pública”, a través del que exposava el seu reprovi vers Llongueras. Però per 

el grup que signava, encara era més greu que la firma de Borgunyó no hi aparegués, ja que per 

altra banda el consideraven l’autor intel·lectual, sinó material, de l’article. Es creien amb el 

deure ineludible d’aportar nous elements de judici basats en una serena i objectiva observació 

de fets, que la mateixa opinió pública pogués fàcilment constatar, degut a la seva publicitat. A 

la vegada, insistien en prescindir de la simpatia o antipatia que cadascú dels compositors 

podia sentir personalment pel mestre Llongueras, a fi d’aportar simplement la seva visió dels 

fets i les conseqüències que se’n derivaven lògicament. Reconeixien primer de tot, que 

Llongueras havia estat el primer a Catalunya en sistematitzar l’educació musical i a la vegada, 

havia presentat nombroses exhibicions públiques dins i fora de Barcelona amb els seus 

deixebles de l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, en les que s’havien pogut apreciar els 
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resultats de la feina feta. Tots els signants de l’article havien assistit almenys a una de les 

exhibicions dels deixebles de Llongueras i volien fer observar respecte a la polèmica que 

s’havia generat feia temps, 6 fets fonamentals: 

 Primer, una munió d’infants d’ambdós sexes i d’edats entre cinc i tretze anys, 

cantaven cançons amb veu bastant timbrada, emesa amb facilitat i amb cura de la bellesa del 

so i l’afinació. Això suposava una educació musical i fisiològica persistent i entretinguda, 

sobretot ja que els infants cantaven caminant, corrent, saltant i movent-se poc o molt, el que 

dificultava encara més, cantar bé i afinar.   

 Segon, que en els moviments de gesticulació o translació de cada joc demostraven 

posseir un sentiment desenvolupat de la rítmica i de la mètrica musicals, el qual no podien 

tenir sense una pràctica conscient dels principis del ritme i la mètrica.  

 Tercer, la manera despreocupada de com aquests infants cantaven i jugaven, cadascun 

amb la seva pròpia personalitat sense deslligar-se del conjunt, donava a conèixer una gran 

harmonia en el conjunt.  

 Quart, en quan a les actuacions dels més grans, sobretot el grup de noies, realitzades 

amb obres musicals importants amb una afinació finíssima del ritme, i que a tot això no s’hi 

podia arribar sense una intensa educació musical.  

 Quint, en quant a la música que dansen, juguen o canten, els deixebles de Llongueras 

es dividien en dos grups els petits i els grans. Acabem de comentar l’actuació dels grans i la 

dels menuts sense pretensions, era senzilla però clara, amb música decorosa i escaient sense 

ser sublim.  

 Sizé, es feia referència a la valoració que Borgunyó havia fet de les demostracions 

públiques tractant-les de superficials i espectaculars, però buides de contingut, al·legant que el 

caràcter espectacular de les mateixes no era cap obstacle per demostrar la bondat de 

l’ensenyament i n’eren la mostra més palesa. Manifestaven precisament que sense aquelles 

demostracions, els que signaven no haurien pogut constatar els fets que exposaven.  

 Tanmateix, era el primer article que aportava elements de judici a la opinió pública per 

poder jutjar i era important perquè es tractava del primer que es basava en criteris d’anàlisi 

d’un sistema pedagògic. També suscitava interès el fet que figures importants del món 

musical o la literatura prenguessin part indistintament per un o altre candidat, la qual cosa 

demostrava el coneixement del que gaudien els dos polemistes a nivell cultural a Barcelona.  
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J. Balcells,  J. Barberà, J. Molinari i J. Pecanins exposen la seva actitud partidària als dos 

pedagogs     

 

 El 28 d’abril següent, a La Publicitat apareixia l’article “Sobre l’educació musical dels 

infants” signat per quatre músics que semblava voler afinar encara més en la polèmica 

discussió de feia mesos, i que últimament havia anat configurant com dos bàndols.
168

 Estava 

signat per Joan Balcells, Josep Barberà, Joan Molinari i Joaquim Pecanins que a la vegada 

apareixien com a signants en els dos últims articles publicats el 24 de febrer i 24 de març. Els 

músics volien deixar ben clar que els dos articles no eren contradictoris entre ells i que segons 

la interpretació que en feien, un era la constatació de l’altre. No volien entrar en cap 

favoritisme personal i exposaven les raons que els van portar a signar els dos documents i que 

basaven en els dos arguments següents, la intenció d’eliminar la qüestió personal que havia 

fet servir Llongueras dirigint-ho al fet fonamental de la polèmica que era l’educació musical, i 

en segon lloc, que el suport a Borgunyó no es contradeia amb l’escrit signat pels cinquanta 

músics de suport a Llongueras. A continuació per corroborar-ho, demostraven la inexistència 

d’incompatibilitats a traves de vuit punts. 

 Primer: Examinar una labor no era entrebancar sinó contribuir a millorar i això és el 

que s’havia fet, segons el document signat pels 50 músics examinant la labor del senyor 

Llongueras. 

 Segon: En les instàncies dirigides a la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per 

més de 100 mestres i professors de música catalans, es demanava que l’Educació musical fos 

estudiada i resolta per persones tècniques en la matèria. 

   Tercer: El senyor Llongueras havia defugit una discussió serena amb intenció de 

convertir una polèmica en una agra qüestió personal. Però quan a l’escrit del 24 de març es 

parlava de canvi de tàctica per un dels contrincants, no es deia qui l’havia practicat i aquí els 

signants recordaven que Llongueras al principi no era un dels polemistes, sinó que havia 

aparegut en un moment donat substituint a un d’ells. 

  Quart: En les exhibicions dutes a terme pel mestre Llongueras es presentaven jocs i 

cançons que feien dansar a la mainada, sense veure mai la veritable Educació musical. Quan 

es comentava que els cinquanta signants hi assistien es feia referència a l’Institut de Rítmica i 

Plàstica, sense que es digués que era un centre d’Educació musical.  

 Cinquè : Que els actes decoratius estiguessin situats en la categoria i lloc que 

corresponia. Quan en el segon escrit es feia constar que els infants cantaven “amb veu bastant 
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timbrada” i amb afinació “molt acceptable”, tenint en compte que ho feien caminant, corrent o 

saltant, es demostrava que les exhibicions eren contràries a l’objecte que s’havia d’aconseguir 

a l’Educació musical. 

 Sisè: Trenta anys d’actuació (citats pel propi interessat) eren més que suficients per 

constatar uns resultats.     

 Setè: Estaven d’acord en que amb les exhibicions dels infants s’aportava una nota 

simpàtica de color a les festes infantils. 

 Vuitè: Reivindicaven que l’Educació musical escolar encara estava per encetar, 

malgrat els anys d’actuació del mestre Llongueras, ja que no tenia res a veure amb jugar, 

dansar, cantar o realitzar plàsticament la música. Feien constar també que els deixebles grans 

normalment eren noies i només dedicades a la dansa o realització plàstica, sense fer-les 

cantar. 

 Finalment, manifestaven que no volien anar contra cap persona determinada, però si 

s’analitzava l’article es podia entreveure que hi havia més apropament a l’opinió de Borgunyó 

que a la de Llongueras. Acabaven l’escrit reiterant que estaven d’acord amb la rítmica i 

plàstica, jocs, danses i cançons d’infants, però no per fer-ho passar per Educació musical, ja 

que de fet els cinquanta signants havien defensat Rítmica i Plàstica sense mencionar que era 

“Educació musical” i per tant, el que es valorava era una tasca portada a terme durant trenta 

anys. 

 Sembla que aquests quatre compositors s’havien vist abocats a justificar les seves 

actuacions en un aspecte o altre, i de fet, s’havia anat arribant a un moment complicat per 

continuar mantenint la polèmica amb un cert equilibri. 

 

 

Francesc Pujol intervé donant suport a Joan Llongueras   

 

  El 12 de juny a La Publicitat apareixia un nou article publicat per Francesc Pujol que 

en aquell moment era sotsdirector de l’Orfeó Català.
169

 L’article girava a l’entorn de l’anterior 

escrit dels 4 músics, que segons Pujol era una justificació amb interpretacions capcioses que 

encara portaven a més confusió. Pujol titulava l’article “Sobre l’educació musical dels infants. 

Tots guanyant?...” donant a entendre que els quatre músics amb una simplificació de la 

qüestió, afirmaven que els dos documents tenien raó en el que exposaven. Pujol no ho va 

acceptar amb un NO rotund. Pujol no consentia que quan s’elogiava al mestre Llongueras 
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dient que els nens cantaven amb veu bastant timbrada, això es blasmés, ja que si els infants 

malgrat les dificultats arribaven a resultats satisfactoris, si estiguessin quiets arribarien a la 

perfecció i per tant, allò que es volia presentar com un defecte, era en realitat una virtut. 

Mostrava la seva incredulitat davant la possibilitat de no considerar la tasca de Llongueras 

com Educació musical. Si com deien els quatre músics era així, com podien els infants cantar 

amb veu ben timbrada, so bonic i afinació molt acceptable, tenir un sentiment desenvolupat de 

la rítmica i de la mètrica o interpretar obres musicals d’alta volada amb una comprensió 

admirable. Era impossible, si abans no havia hagut una educació musical prèvia i Pujol 

arribava a comparar-ho, dient que era tan impossible com que l’Estatut de Catalunya fos 

aprovat per tots els espanyols. En la seva opinió, Llongueras aconseguia que els infants 

visquessin la música amb intensitat, naturalitat i sentiment i insistia en que la finalitat de 

l’educació musical no era formar tècnics o professionals de la música, sinó que aquest art fos 

integrat en la vida humana, ja des de la infància.  

 Però més endavant, el text es personalitzava en cada un dels quatre músics. Pujol 

recriminava al mestre Balcells les seves contradiccions. Li recordava que sent director de 

L’Orfeó Gracienc, era estrany que no estigués al cas que feia un parell d’anys que hi existia 

una secció de Rítmica i Plàstica i que les seves exhibicions eren ressenyades i comentades 

amb grans elogis i lloances, a la Revista de l’esmentat Orfeó. Citava diverses dates i 

referències de la revista on podien llegir-se els articles, recalcant que la Revista era l’expressió 

més pura i genuïna del pensament de l’entitat que ell dirigia.  

 Per rebatre a Josep Barberà feia referència al report que sobre l’educació musical a 

l’escola primària, havia presentat l’any 1922 al Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de 

Catalunya.
170

 En el capítol on es tractava de “La rítmica en l’educació musical”, deia: “...El 

Ritme no és el que molts pensen. El ritme és una agrupació de moments temporals que poden 

ésser iguals o desiguals, però que han d’establir una relació quantitativa entre ells...” A 

continuació Pujol citava més passatges del document i com a cloenda comentava: “Ens 

sembla ben clarament demostrat que el mestre Barberà, talment com un vulgar mestre de 

rítmica, ha de recórrer al cop de peu del qual ha blasmat, per tal de basar el seu sistema 

d’educació rítmica dels infants”. Pujol remarcava que l’únic procediment utilitzat per Barberà 

era la “marxa rítmica”, a la que li atorgava un alt valor educatiu. 

 En quant al mestre Pecanins, Pujol li feia evident uns dels seus escrits de l’any 1911 

referent a un curs de Gimnàstica Rítmica que el mestre Llongueras havia donat a Terrassa i on 

Pecanins assistí com alumne. Pecanins manifestava en el escrit grans lloances a la Gimnàstica 
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Ritmica i reconeixia que s’avergonyia que sent artista, no hagués encara conegut aquell 

mètode que sota l’aspecte pedagògic i artístic, era tan racional i lògic per a l’ensenyament de 

la música. Mostrava al mestre Llongueras com un lluitador heroic i com el pedagog per 

antonomàsia, entre tots els mestres catalans. Per acabar, el mestre Pujol feia referència al 

mestre Molinari sentint que no hi havia comentaris referent als seus escrits sobre el tema 

debatut, ja que no en coneixia cap.  

 Era evident que Pujol en cap moment feia al·lusió al caràcter personal o professional 

d’aquells músics, però si que s’havia documentat molt hàbilment per mostrar les evidències 

de les seves contradiccions.  

 

Revista Musical Catalana 

Tots estem d’acord 

 

 Amb un canvi d’escenari la polèmica continuaria, però en lloc de publicar els articles a 

La Publicitat, com fins llavors, a partir d’aquell moment les publicacions es van fer a la 

Revista Musical Catalana. El mes de juny següent, Manuel Borgunyó publicava l’article “Els 

músics i l’educació musical: Tots estem d’acord”.
171

 No es conegueren els motius del canvi 

de lloc per continuar publicant sobre la polèmica, però tindria sentit que la importància que va 

adquirir l’enfrontament en una matèria tan específica com l’Educació musical i també la 

notorietat dels seus participants, hagués suscitat l’interès per part de la Revista en continuar 

publicant el debat que venia des de principis d’any. Cal també la possibilitat que La Publicitat 

es veiés obligada a deixar de publicar una polèmica, que en lloc d’anar a menys, havia 

augmentat sense possibilitat d’acord.
172

 A l’inici de l’article, semblava que Borgunyó volgués 

plantejar com que els músics havien arribat a coincidir en els criteris. A continuació, exposava 

un resum de la polèmica amb la idea que el debat s’havia produït a conseqüència de l’article 

del 17 de gener que ell havia generat, i que inesperadament va provocar que emergís amb una 

rèplica la persona que s’havia sentit perjudicada (sense esmentar el nom però era evident que 

parlava de Llongueras) a causa de l’exposició de les seves conviccions i així, s’havia entrat en 

el terreny personal. Continuava el relat amb els fets que havien anat succeint, però en un 

moment donat, Borgunyó es presentava com a víctima, volia deixar a banda enfrontaments 

personals i entrar només en el vertader problema de la polèmica. Manifestava que de la 

discussió se n’havia tret una conclusió: “Que el moviment realitzat simultàniament amb el 

cant, multiplicava les dificultats del ben cantar i la afinació”, i incidia en que la bona tasca no 
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era la de lluïment i “espectacular”, sinó la que es realitzava amb paciència i no 

s’exterioritzava, la que penetrava dins l’ànima del nen i modelava la seva personalitat. Tot i 

que semblava que Borgunyó busqués arribar a acords, era difícil establir un consens havent 

arribat on s’havia arribat, per no dir quasi impossible aconseguir una opinió unànime sobre el 

desenvolupament de l’Educació musical a les escoles primàries. 

 

 

Confusions, no. Francesc Pujol  

 

 En el mateix número de juny de la Revista Musical Catalana, a la que acabem de 

referir-nos, el mestre Pujol responia a Borgunyó amb un escrit, just de cinc paràgrafs, 

“Confusions, no”.
173

 El fet de que la resposta fos immediata podia ser pel càrrec que Pujol 

ostentava com a sotsdirector de l’Orfeó Català, facilitant aquella rapidesa.
174

 Pujol deixava 

ben clar, que malgrat que Borgunyó volia donar a entendre que hi havia un acord entre les 

dues parts de la polèmica del mestre Llongueras, això era tan difícil com voler demostrar que 

entre el blanc i el negre no hi havia cap diferència. Aquesta prèvia ja marcava que el debat 

continuava amb difícil solució. Prosseguia Pujol que només podia haver acord si el senyor 

Borgunyó reconeixia l’eficàcia de la tasca del senyor Llongueras i a la vegada tornava a 

incidir sobre el tema del moviment lligat al cant. Manifestava que si estiguessin quiets els 

infants segur que ho farien millor, com ja s’havia dit, però que llavors el mestre Llongueras 

presentaria un orfeó infantil i mai havia estat aquest el seu propòsit. En l’últim paràgraf Pujol 

exhortava a Borgunyó a demostrar, com ho havia fet el mestre Llongueras, la seva tasca 

educativa amb els infants amb un sistema infalible que deia posseir, o amb qualsevol altra si 

era el cas, i que el defensaria si s’esqueia, d’atacs injustificats com els que li venien adreçant 

al mestre Llongueras d’un temps ençà. Era evident que el mestre Pujol en una clara defensa, 

lluny de buscar una distensió en la polèmica, deixava molt clar a Borgunyó que no hi hauria 

acord possible si no reconeixia abans la feina feta pel mestre Llongueras. 
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“Deixem-ho estar. Última intervenció de M. Borgunyó  

 

  L’agost següent, Manuel Borgunyó publicava un altre article a la Revista Musical 

Catalana, en relació a l’educació musical dels infants “Deixem-ho estar”.
175

 Cal destacar 

primer de tot que en el títol de l’article, hi havia un asterisc que remetia a una nota a peu de 

pàgina on s’indicava que amb aquella publicació i la rèplica que a continuació s’editava del 

mestre Pujol, es donava per acabada la qüestió iniciada pel senyor Borgunyó. Al principi, 

Borgunyó mencionava els seus articles en pro de l’Educació musical dels infants que havien 

suscitat una sèrie de comentaris en els seus contraopinants, i que no tenien res a veure amb el 

punt de vista que ell defensava. De nou insistia, en que l’Educació musical que es portés a les 

escoles havia de ser la més adequada i creia que en això, tothom hi estaria d’acord. Per 

primera vegada plantejava que potser amb cinc minuts de sincera conversa, n’hi hauria hagut 

prou per a posar-se d’acord amb el mestre Pujol, sotsdirector de l’Orfeó Català (primera 

vegada que l’anomenava pel càrrec de l’Orfeó?). Se’n dolia que no s’hagués pogut arribar a 

una discussió serena sobre el problema escolar, segurament molt necessària, i reiterava que no 

volia desprestigiar a ningú i que ell defensava una tesi diferent, en la que també hi creien 

molts dels seus col·legues. Semblava que en aquells moments entrava a valorar amb més 

respecte la figura de Llongueras i la seva tasca, i deixava entreveure que la confusió podia 

provenir d’un afany molt noble i humà que a la vegada es podia excusar, de defensar a 

ultrança els interessos de les persones que ens són volgudes i que sovint, inconscientment 

col·loquem per damunt dels interessos dels altres. Tornava a insistir en els seus interessos 

sobre l’Educació musical, que no deixaven de ser els mateixos que fins llavors s’havien 

debatut, però a l’últim paràgraf feia referència al moment polític que Catalunya travessava. 

Borgunyó exhortava als músics catalans a una independència de criteri que segons ell no 

s’acostumava a donar, al·legant que si no era així i en les discussions no hi havia més 

equanimitat i generosa humanitat, la capacitat dels musics de casa nostra no donaria el 

rendiment que es donava en altres països. Finalment, manifestava que al cap i a la fi, el criteri 

de l’opinió pública no era més que una còpia de l’estat d’esperit dels que en un aspecte 

determinat de la cultura artística el representaven. Talment, semblava que Borgunyó al no 

haver obtingut les conclusions que ell desitjava després de tants articles i debat, es ratificava 

en el que sempre havia dit però, amb un llenguatge més acurat. Tanmateix, no facilitava de 

cap manera incorporar a l’Educació musical les idees desenvolupades per Joan Llongueras.    
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Francesc Pujol. Punt i final 

 

  Pujol va contestar a l’article de Borgunyó amb un punt i final demolidor donant a 

entendre amb duresa que no s’havia arribat a un mínim d’entesa, i que per tant el debat 

quedava definitivament tancat. A la mateixa Revista Musical Catalana de l’agost i a 

continuació de l’article de Manuel Borgunyó, s’hi publicà el de Francesc Pujol “La cançó de 

l’enfadós”.
176

 Aquesta vegada però, Pujol contestava amb un extens article de més de 5 folis, 

a diferència dels seus escrits anteriors, amb una actitud ferma i rigorosa i amb una crítica molt 

dura vers la posició de Borgunyó a nivell personal i professional. A l’inici ironitzava sobre la 

coneixença que tenia de Llongueras com a persona perfectament inofensiva, que de no ser 

així, hauria arribat a pensar que en alguna moment de la seva vida havia comés alguna 

“espantosa malvestat” contra el senyor Borgunyó, a judicar per l’estranya obsessió 

persecutòria que aquest manifestava respecte a Llongueras. De fet el començament ja no era 

agradós i seguia en aquesta línia tot l’article. Continuava comparant la posició de Borgunyó 

amb “la cançó de l’enfadós”, ja que s’escarrassava i escarrassava en no fer més que pugnar 

pel que creia que havia de ser l’Educació musical dels infants, no tractant de desprestigiar a 

ningú i que el que feia era defensar per una, dues o deu vegades, una tesi contrària a la que 

havia estat sustentada a Catalunya (respecte el problema musical escolar) i que ell 

conceptuava d’equivocada. Pujol li retreia que allò que tant repetia no s’ho creia ningú, ni tan 

sols ell mateix. Feia referència a la conferència que Borgunyó havia impartit l’octubre de 

l’any anterior a l’Ateneu Barcelonès sobre l’Educació musical escolar, recordant-li que de les 

quaranta pàgines, vint-i-cinc o trenta havien estat exclusivament destinades a la demolició de 

Llongueras, això sí, sense que el seu nom aparegués ni una sola vegada. Segons Pujol no 

calia, perquè les al·lusions eren d’una transparència tal, que no permetien entrar en cap dubte. 

La llargària de l’escrit era degut a que Pujol resumia article per article tota la polèmica des de 

l’inici el mes de gener, fins aquell moment i no ens reiterarem en el resum, ja que cada article 

s’ha contemplat en el seu moment. Però si cal fer menció, a l’apartat on el mestre Pujol fa 

referència a un document de suport a Llongueras, signat per dos-cents cinquanta-sis directors i 

mestres d’escoles d’ensenyament primari de Barcelona, els quals amb llur autoritat 

pedagògica i amb un vot d’alta qualitat s’havien sumat al document pro-Llongueras signat en 

el seu dia pels cinquanta músics que ja coneixem. Com altres vegades havia insistit Pujol, es 

demanava a Borgunyó que demostrés la seva teoria amb fets com ho havia mostrat 

Llongueras i no només amb paraules com feia ell. Per anar acabant, Pujol exposava que el 
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senyor Borgunyó confonia lamentablement l’educació musical amb la instrucció musical, 

amb el perill que llavors els infants s’avorrissin. I en quant al retret que Borgunyó havia fet 

als músics catalans de manca de independència de criteri, equanimitat i generosa humanitat, 

s’admirava que no recordés que quan el mestre Llongueras havia estat agredit en un document 

instigat per ell amb catorze signatures, hi hagués cinquanta músics amb aquesta 

independència de criteri, equanimitat i generosa humanitat, que el defensaren. Què més vol? I 

acabava exhortant a Borgunyó que si demostrava amb fets que es trobava amb possessió d’un 

bon sistema d’E ducació musical dels infants, podia comptar des d’aquell moment amb el seu 

aplaudiment. 

 Pujol no va permetre que Borgunyó posés en dubte l’obra de Llongueras. Pels 

seguidors de Llongueras era tant vàlida la figura del mestre com la seva obra i van entendre 

com una agressió personal els comentaris de Borgunyó i dels qui li donaven suport. Tal com 

havia acabat tot, portava a pensar sobre el grau de intolerància que existia en els dos bàndols. 

Tanmateix, en aquells moments l’educació musical escolar potser ja feia temps que havia 

deixat de ser l’autèntica protagonista de la polèmica. 

 

 

2.4.4.     La revisió d’Alexandre Galí. Una mirada retrospectiva amb el pas dels      

     anys    

 

  Anys més tard, Alexandre Galí oferia una visió més objectiva respecte a la polèmica 

que s’havia iniciat i desenvolupat aquell gener de 1932, sobre l’ensenyament musical.
177

 En 

un anàlisi de les tendències i polèmiques sorgides aleshores, mencionava alguns aspectes 

pedagògics que era possible que Llongueras no hagués prioritzat, però tot i així continuava 

considerant-lo un veritable educador. En primer lloc, es referia a la introducció de la 

gimnàstica rítmica i el mètode Dalcroze l’any 1906 per Llongueras, amb tant d’èxit per part 

de la seva execució que era possible que s’hi hagués engrescat i no tingués prou cura de certs 

aspectes de formació musical que podien deixar en la seva obra, algunes mancances. Temps 

després, alguns músics i competidors de Llongueras, deixant a part la seva trajectòria 

d’autèntic educador, començaren a considerar que en el seu mètode no es cuidava prou la veu, 

que els seus infants no afinaven prou, que la tessitura de les cançons excedia l’extensió de les 

seves veus, etc. Tot plegat, va semblar que es volgués aprofitar quan l’any 1932 s’havia 

d’assignar la plaça de director musical de les escoles de Barcelona i Manuel Borgunyó, que 
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fins feia poc dirigia el Conservatori d’Igualada, va iniciar una polèmica de tipus més 

apassionat que tècnic. Galí en la seva publicació, esmenta que sense voler-ho segurament ell 

fou el desencadenant amb un article on lloava a Llongueras i la seva tasca com a pedagog. 

Però, també precisava que un reconeixement no volia dir que també es pogués trobar algun 

defecte o que l’obra de Llongueras es podia completar amb altres pràctiques de cultura 

musical, tanmateix, ell creia que Borgunyó intentà denigrar-lo amb malèvola intenció i que 

havia estat massa visible la idea d’escometre sobre Llongueras. Tot i així, Galí li valorava a 

Borgunyó l’obsessió per cultivar la veu de l’infant i la tendència a accentuar el sentit 

estrictament musical de llur educació, però a la vegada, exposava que estava influenciat pel 

músic Josep Barberà, també pedagog que havia treballat per la Mancomunitat, a l’Escola 

Montessori de la Diputació entre 1920 i 1923. Segons Galí, Barberà era excessivament 

intel·lectualista i teòric, no feia concessions al mètode de Dalcroze i cercava en el so i la seva 

musicalitat, totes les virtuts per desvetllar la consciència musical dels nens, a la vegada que 

coincidia amb en Borgunyó en una preferència pel cultiu de l’oïda i de la veu de l’infant, no 

sols prescindint de les aplicacions als jocs, sinó també com a tasca prèvia a les practiques de 

cant. Però Galí deixava ben clar que malgrat les campanyes, les crítiques o també els defectes 

que pogués tenir l’obra de Llongueras, l’any 1936 no hi havia cap músic a casa nostra que li 

fes oposició, no amb una obra comparable a la seva, sinó tampoc amb un sistema que donés 

esperances de superar-la. Tal vegada el problema de Borgunyó potser va radicar en que el seu 

mètode no estava ni sistematitzat ni publicat, només existia el treball que feia amb els seus 

cors de nens, però sense una concreció teòrica definida. 

 Com apunt final, Alexandre Galí en el seu text es feia una pregunta sobre l’educació 

musical en general, que tal vegada podia menar a la reflexió. Aquell primer quart de segle i ja 

amb anterioritat s’havia fet a Catalunya un esforç per a l’educació musical dels nens gens 

menyspreable, però s’havia arribat on calia? El mestre Galí, com a director d’escola que 

s’havia preocupat de l’ensenyament musical dels infants, contestava fent un retret a tots els 

músics, incloent-hi Llongueras. A Galí li dolia que malgrat totes les disciplines de l’educació 

pel ritme, malgrat els esforços per educar l’oïda i la veu, i totes les pràctiques de solfeig, quan 

els nois i noies deixaven l’escola, no eren capaços de llegir una cançó i cantar a l’uníson o a 

veus, espontàniament com es feia en escoles suïsses. Tampoc no tenien un coneixement 

d’instruments fàcils com l’harmònica o la flauta dolça, per improvisar músiques en els seus 

jocs o festes, com es practicava a les escoles de països de bon ensenyament musical. En els 

dos cassos però, obria un interrogant respecte a l’Ateneu Igualadí o l’Institut Escola al·legant 

ignorar si allí havien assolit aquests resultats. Concloïa amb el raonament de que al final els 

infants aprenien la música com el llenguatge, vivint-lo en l’ambient. Evidentment l’escola 
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havia de cantar, de jugar cantant, de fer sentir instruments, tot això des de les primeres edats, 

però si quan arribaven a casa els pares respectius no sabien cantar unes solfes senzilles, refilar 

una flauta, o fer sonar un poc una guitarra, costaria molt més veure el fruit d’aquell treball. 

Per tant, Galí creia que el nivell de la cultura musical estava en funció de la col·lectivitat i 

haurien de passar anys abans no es recollís el que s’havia sembrat.  

     

 

3. Conclusions 

 

 Considerem a criteri nostre, que en no tenir un ingent coneixement de la pedagogia 

musical, les conclusions són més properes a unes reflexions, per tal de no incórrer en punts de 

vista erronis o mancats de versemblança.    

 

 

3.1. Pedagogia musical 

   

 Es tractava d’un tema complex i recuperant la introducció del treball ens reafirmem, 

que segurament hi havia prou matèria per desenvolupar una recerca molt més ambiciosa. En 

els objectius es pretenia per una banda, una reflexió amb la màxima objectivitat d’aquell 

moment i per una altra, com des del nostre temps, podíem entendre els debats i polèmiques 

que l’educació musical generà fa un segle a Catalunya. Tampoc es podia obviar l’estudi acurat 

del context històric, polític, social i cultural que ha ajudat a una millor interpretació de les 

situacions que s’esdevingueren, així com una visió més general del país per comprendre un 

conflicte específic i a la vegada identificar les raons que ho promogueren. Era imprescindible 

l’apropament als contextos citats, per tal d’entendre perquè al segle XX es desenvolupava a 

Catalunya un interès tan profund per l’Educació musical a l’escola. 

 La mateixa necessitat que ja havia promogut el moviment de la Renaixença en la 

recuperació de la personalitat històrica de Catalunya, incidint sobretot en la recuperació de la 

llengua pròpia, el català, és el que ajudaria també a apropar Catalunya a Europa i recollir tots 

els impulsos d’ordre cultural que allí s’esdevenien. A la segona meitat del segle XIX, a 

Catalunya hi sorgien iniciatives vers una inquietud per l’educació dels infants i hi arribaven 

les primeres mostres de modernització en l’ensenyament, a la vegada que acollia nous 

mètodes provinents dels països avançats d’Europa. Quan a principis del segle XX Joan 

Llongueras implantava a Catalunya el mètode de Jacques Dalcroze, també es creaven escoles 

amb diferents mètodes però on la música era un dels signes característics i un element 
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essencial de la formació. La música havia entrat de ple en el món de l’ensenyament. No és 

d’estranyar que a l’adveniment de la República, un dels primers objectius de Francesc Macià 

com a President de Catalunya fou el de vetllar per l’articulació del teixit cultural i educatiu del 

país, reforçant i incrementant els suports necessaris.  

 Hem vist que dins de tot aquest context, més d’una tercera part del treball s’ha centrat 

precisament en una de les polèmiques que van existir sobre la pedagogia musical a les escoles 

i hem pogut comprovar que aquestes inquietuds ja provenien d’antuvi. En són una mostra per 

exemple el report que Josep Barberà l’any 1922 realitzava per la Mancomunitat L’educació 

musical en l’escola primària. Report, o l’article publicat el mateix any a la Revista Musical 

Catalana “El mestre Jacques Dalcroze a Barcelona”, o l’article publicat per Manuel Borgunyó 

“Per l’educació musical del poble” a la revista Vibracions l’any 1929, i encara “¿Una escola 

Municipal de Música a Girona?” també a Vibracions el 1930 i el mateix any i a la mateixa 

revista “A l’entorn d’un opuscle oportú”, referint-se a l’Escola Municipal de Música de 

Barcelona.
178

 Paral·lelament hem pogut conèixer altres publicacions de Joan Llongueras a la 

Revista Musical Catalana i conferències de Manuel Borgunyó,
179

 a la vegada que hem 

observat com altres pedagogs s’havien anat prodigant amb articles sobre l’ensenyament 

musical. 

 Respecte a la polèmica de l’any 1932, tot i que en el seu desenvolupament s’ha anat 

fent ja algunes reflexions, voldríem afegir quelcom més. La recerca d’una millor educació per 

l’infant amb el suport de la música fou de suma transcendència en la modernització de la 

pedagogia escolar, i quan sorgí el debat el gener de 1932, es veié prou clar que germinava des 

de molt abans, que no era quelcom que apareixia de bell nou, sinó que estava arrelat de feia 

temps. El primer article d’Alexandre Galí no deixava de ser una mera exposició de lloança a 

la figura de Llongueras i la seva tasca a través de l’Institut de Rítmica i Plàstica, però era 

evident que s’hi barrejava a més un simbolisme de caire patriòtic, que situat en el context 

polític de l’època podia entendre’s perfectament. El que allò desencadenà amb la conseqüent 

aportació de Manuel Borgunyó al mateix diari, fou la primera mostra de que existia un “caldo 

de cultiu” feia temps. Tot el que s’esdevingué a partir d’aquells moments i durà quasi vuit 

mesos, recollia unes visions personals i subjectives que anirien més enllà del que era 

pròpiament el centre de debat, la pedagogia musical. No en sabem prou per dilucidar qui tenia 

raó i tampoc es tracta d’això, sinó tan sols de la valoració i repercussió del debat. És possible 

que els dos polemistes tingueren raó, possiblement això és secundari. Segurament tots dos 
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tenien part de raó. El que és important és el fet que la qüestió de la pedagogia musical fou 

capaç de polaritzar la vida musical i cultural del moment, amb posicionaments de 

pràcticament tot el món musical barceloní. Això ens fa veure no només el paper que tenia la 

pedagogia en el moment, per la tradició heretada etc. sinó també, la importància que tenia la 

música, que d'una manera o d'una altra estava al centre del debat ciutadà del moment. 

 Manuel Borgunyó, l’any 1956 publicava Un vacio en la cultura musical: pequeña 

historia de un error internacional que todavía puede ser corregido, i tornava a fer referència 

al mètode de Dalcroze i la seva aplicació, sense mencionar en cap moment el nom de 

Llongueras, però al·ludia al que havia exposat anys enrere. Això n’era una mostra de que el 

tema no havia probablement, acabat del tot.
180

 Quan al cap dels anys Alexandre Galí, en la 

seva revisió de la qüestió citava que la polèmica podia haver-se agreujat, per la vacant de la 

plaça de director musical de les escoles de Barcelona a la que Borgunyó havia optat, obria una 

escletxa a entendre quelcom de la polèmica. Tanmateix, el que queda clar sense ombra de 

dubtes, és que durant vuit mesos els músics i pedagogs més rellevants d’aquell moment a 

Catalunya havien sostingut un debat sobre l’ensenyament musical en un dels diaris importants 

de la capital i per tant de domini públic a l’abast de tothom, debat que més endavant es 

traslladaria a una prestigiosa revista musical. Més enllà de subjectivismes, de personalismes o 

del caire polític que pogués aportar el debat, el que interessa és que es parlà de pedagogia 

musical i s’afrontà amb termes contundents, clars i precisos tant les discrepàncies com les 

avinenteses, ajudant així a la reflexió.  

 Aquell interès accentuadíssim per part del Govern en l’ensenyament, difícilment s’ha 

tornat a donar. Quan més endavant en la transició, es restabliren les institucions 

democràtiques en la segona meitat dels anys 70 després de la dictadura franquista, no es 

prioritzaria com abans s’havia fet, la cultura i l’ensenyament. Tal vegada, es va suposar que 

malgrat el règim s’havia anat fent molta feina i que des dels anys 60-70 funcionava un tipus 

d’escola activa al marge de la dictadura franquista que recollia algunes de les bases creades a 

la República i que a la vegada ho recuperava de la mancomunitat. L’arrel però, amb el temps 

es diluí i perdé la seva transcendència. La confiança primigènia podia haver conduït a un 

relaxament que devalués la importància de la pedagogia musical. 

 Si ens situem en el moment actual, amb la mirada retrospectiva sobre els fets però des 

del segle XXI, una primera consideració podria ser si encara avui és vigent aquella necessitat 

per l’ensenyament musical a l’escola? Evidentment, sense parlar d’ensenyament professional 

musical, sinó de pedagogia.  
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 Potser en aquest punt es podria considerar el fet de que una Guerra Civil amb la seva 

posterior dictadura, va interrompre un procés perdent tota la seva continuïtat. Es varen fer 

esforços durant la dictadura franquista, dins del que es podia, perquè no desaparegués tota la 

feina feta però restaria un buit molt difícil d’emplenar. Tal vegada la pregunta seria, si quan 

s’entrà en el període de democratització es va aprofitar prou tot aquell pòsit com a font d’una 

nova visió en el món de la pedagogia musical.  

      

 

3.2. Sobre la Bibliografia   

 

 La bibliografia cercada pel treball ens ha aportat algunes reflexions que potser fora bo 

tenir en compte per una possible continuïtat, en posteriors recerques sobre la pedagogia 

musical de l’època estudiada.  

 Pel que respecta a la bibliografia de la història de Catalunya, política, social o cultural 

es suficient tant a nivell genèric com monogràfic, per ajudar a situar-ho en el context. Del 

mateix període es pot trobar abundant bibliografia del món de la pedagogia en general, però 

quan ens apropem a la pedagogia musical d’aquell temps és quelcom més complex. Es tracta 

d’una època fecunda en el context musical, fins i tot més que en altres àmbits, però l’accés a 

la seva bibliografia és complicat per la seva diversificació (dispersió). La recerca dona a 

pensar que existeixen fons bibliogràfics encara no prou estudiats o investigats, com podria ser 

el cas del fons que es troba a la Biblioteca de Catalunya de Josep Barberà i Humbert que 

comentarem en l’últim apartat, ja que s’ha comprovat que conté també informació sobre la 

polèmica de 1932 .
181

  

 En quant a la bibliografia emprada que aportà més referències a la polèmica i debat 

que es va generar a partir del gener de 1932, entorn de l’ensenyament musical a l’escola, cal 

considerar que no abunda (és escassa). És important indicar però, que les revistes antigues i el 

diari on es van publicar els articles, avui dia estan digitalitzats i són de fàcil accés. Si ens 

aturem més detingudament en el que s’ha localitzat d’aquesta bibliografia més específica 

sobre la polèmica, s’evidencia que es van focalitzar dos bàndols (X. AVIÑOA, Del 

Modernisme..., 1999, p. 47-48; A. GALÍ, Alexandre Galí i el seu temps, 1995, p. 234-235). Així, en 

la revisió que Galí faria del tema més endavant, tot i la seva reflexió, es obvi que es manté 

una dualitat en la postura (A. GALÍ, Història de les...(XII), 1984, p. 41-45). La bibliografia 

assenyala en un moment donat de la polèmica, cap aquest enfocament de dos bàndols, 
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tanmateix el que finalment es percep és que el grup de Joan Llongueras fou més potent, i per 

part de Borgunyó sembla que no fos tan consistent i que es diluís quelcom del primer suport 

obtingut. De la bibliografia actual, és probablement la tesi de J. L. HEREDIA, Manuel 

Borguñó..., 2013, p. 182-226, la que més informació i reflexió aporta sobre el debat i que ens 

ofereix un apropament més acurat i objectiu sobre la qüestió.  

 En la bibliografia sobre Manuel Borgunyó s’ha accedit també a una de les seves 

conferències a París i al report del Primer Congrés Internacional d’art radiofònic, tot enquibit 

en l’àmbit d’ensenyament musical escolar que tampoc es pot assegurar que estigui analitzat 

en profunditat.
182

 

 La tesi Doctoral de José Luis HEREDIA del 2013, en el capítol “2.3.2 Carta remitida a 

l’Honorable Doctor Joaquim Xirau (1933)”, ens mostra una carta inèdita de Borgunyó amb 

data 10 de setembre de 1933, dirigida al Dr. Xirau que en aquells moments era President del 

Patronat de l’Escola Normal de la Generalitat i President de la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament de Barcelona.
183

 

 En la mateixa tesi, en el capítol “2.3.3 Propuestas de mejora para la Escolania del 

Monasterio de Montserrat (1934)”, es presenta una carta inèdita també dirigida per M. 

Borgunyó a l’Abat Antoni Marcet del Monestir de Montserrat, analitzant la situació musical 

de l’Escolania en aquells moments.
184

 En les dues cartes Manuel Borgunyó expressa el seu 

pensament sobre la pedagogia musical. 

 La recerca feta per la bibliografia fa pensar que és possible que aleni més material no 

prou investigat respecte al tema, tanmateix les reflexions s’han exposat sobre el que s’ha 

utilitzat pel treball.  

  

 

3.3. Questions pendents. Visió d’una nova recerca 

 

 No sabem si és encertat emprar el mot de qüestions pendents, però sí que fora bo, de 

tenir en compte una possible nova recerca del tema. Degut a la seva complexitat, a mesura 

que s’avançava en el treball s’ha hagut de delimitar i tancar aspectes que s’obrien, ja que el 

seu estudi hauria restat fora dels límits de l’extensió aprovada. Aquestes qüestions pendents, 

esdevenen de la bibliografia obtinguda que ha quedat subordinada a una investigació més 

profunda i rigorosa.  
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 Seria el cas del fons personal que es troba a la Biblioteca de Catalunya de Josep 

Barberà i Humbert. Barberà, a part de pedagog i compositor, fou director del Conservatori del 

Liceu des de 1932 fins a la Guerra Civil Espanyola, a la vegada que havia treballat per la 

Mancomunitat en l’Escola Montessori, amb una activitat important sobre pedagogia musical. 

En l’inventari del seu fons, els manuscrits estan classificats per diversos temes incloent-hi 

entre altres la pedagogia musical (Ms. 2436, 2448, 2452), l’estètica i la teoria musical, així 

com documentació del període 1936-39 de la Guerra Civil, concernent a actes de reunions del 

CENU o altres informes de possible interès. El fet que aquests elements corresponguin al ple 

període de la Guerra Civil (1936-39) pot fer més comprensible el possible desconeixement, 

degut a l’època convulsa que llavors es va viure.
185

 

 Podria ser també aquest el motiu, tenint en compte que ens referim a la mateixa època, 

pel que fa a la conferència i report de Manuel Borgunyó a París l’any 1937.
186

 Tanmateix, el 

treball de Borgunyó a la ràdio que s’ha esmentat en la seva biografia (2.4.1. p. 46-47), es podria 

revisar per veure si existeix la possibilitat d’adaptació als nous mitjans d’informació, amb un 

estudi prou acurat per fer-ho palès.  

 En quant a les cartes inèdites de Manuel Borgunyó que apareixen en la tesi doctoral 

d’Heredia, tot i que en la pròpia tesi se’n mostren uns extractes, encara no s’ha pogut accedir 

directament al seu contingut. S’han fet gestions a l’Arxiu Nacional de Catalunya on existeix 

part de la documentació de Borgunyó, i ens han respost molt amablement que així que els hi 

sigui possible donaran resposta a la consulta realitzada. 

 Poder entrar amb més cura i rigor en aquestes dades és possible que doni lloc a la visió 

d’una nova recerca de la pedagogia musical en l’època de la Segona República a Catalunya  i 

de ben segur es pot aprofundir més en el període de la Guerra de 1936 a 1939.  

 Un últim punt que creiem val la pena esmentar, és que el treball s’ha centrat molt 

específicament en la ciutat de Barcelona, tot i que en alguns moments s’ha fet al·lusió a 

diferents indrets de Catalunya. S’ha pogut constatat que moltes inquietuds també es van viure 

en altres ciutats i poblacions, tal vegada, això podria portar a eixamplar encara més la visió 

d’una nova recerca.   
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