L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

II PART: EL CENTRALISME: L’ENEMIC COMÚ (1900-1909)
1-LA CULTURA MODERNISTA I EL NACIONALISME CULTURAL.
1.1-ASPECTES GENERALS.

La cultura catalana de finals del segle XIX està emmarcada en l'afany de modernitat,
que generen les influències europees. Aquest període és considerat com el de
consolidació del Modernisme. Un fenomen que es dóna en altres països europeus,
sobretot a l'Europa Central, però que al mateix temps té elements propis que el fan
diferent a l'Art Nouveau francès, al Jugendstil alemany o al Modern Style anglès. El
Modernisme és un moviment que abasta la totalitat de les manifestacions artístiques
i literàries, que va a la recerca de la identitat pròpia tant en les arts plàstiques,
(especialment en l'arquitectura), com en la música, i que a partir d'una minoria
escollida vol arribar a tot el poble. Per això, en la conjuntura de final de segle
connectarà amb el catalanisme, i tanmateix hi haurà contactes amb l'anarquisme
naixent, per part de les personalitats més radicals i d'ideologia esquerrana, com
Jaume Brossa, Alexandre Cortada o Pere Corominas.
L’arquitectura, les arts plàstiques i decoratives, gaudiran d’un impuls especial en
aquesta tendència modernitzadora; l’arquitectura va iniciar la renovació amb els
arquitectes Antoni Gaudí, Josep Vilaseca i Lluís Domènech i Montaner. L’interès
per la concepció global de l’art, portà a la col.laboració amb les arts decoratives i
els bells oficis artesans, en el disseny de tot tipus d’elements i objectes quotidians,
que acabaran convertint l’estètica modernista en moda de tota una època. La
revifalla dels vells oficis i la recuperació per part del modernisme, respon a la
reacció contra la progressiva mecanització que s’imposa arreu, però tanmateix
s’intenta dotar de sentit estètic i humà les noves arts industrials.
De les iniciatives més interessants en aquesta artícul.lació destacarien el taller
que Domènech i Montaner i Antoni M. Gallissà promogueren en l’antic edifici del
cafè –restaurant de l’Exposició Universal de 1888 (El Castell dels Tres Dragons,
com era popularment conegut), per recuperar oficis tradicionals com la forja, la
ceràmica vidrada o la talla de fusta (elements que formaven part i donaven
identitat als edificis modernistes). Per aquest taller van passar gran nombre
d’artesans, que després col.laboraran en la decoració dels edificis modernistes. El
1892, Barcelona
acull l’Exposició Nacional d’Indústries Artístiques i
de
Reproduccions, i neix la idea de crear una entitat per estimular les arts industrials,
que no quallaria fins uns anys més tard en el "Centro de Artes Decorativas"
(1904), aquest va editar la revista "El Arte Decorativo", amb el propòsit de fer
conèixer i estimular el conjunt de produccions industrials i artístiques aplicades a la
decoració.
En la pintura, la renovació de plantejaments es va introduir amb les obres de
Ramón Casas i Santiago Rusiñol, (obres que recullen la influència de
l’impressionisme i de la seva estada a Paris, considerada la capital cultural
d’Europa). L’Exposició que organitzaren en retornar a Barcelona creà una
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autèntica commoció1 Una part del públic, va trobar aquesta estètica inspirada i
renovadora, mentre el més conservador, habituat a un tipus de pintura més
convencional, la trobava extravagant. Front a la representació objectiva d’una
realitat els modernistes defensaven la subjectivitat de l’artista, i ben aviat aquesta
estètica es propagaria, esdevenint model i moda pels artístes plàstics.
La literatura i la crítica tindran un paper destacat en el moviment, perquè tot i no
haver un cos teòric que recollís sistemàticament uns plantejaments i principis
“d’escola”, hom troba en l’obra d’escriptors i crítics els elements que justifiquen
totes les manifestacions artístiques i culturals.

1.2-ELS PRINCIPIS MODERNISTES.
Si partim de la filosofia que inspira el moviment modernista en qualsevol dels àmbits
artístics, observem com a punt de partida la renovació de plantejaments estètics que
suposaren d'una banda abraçar la modernitat, i en especial connectar amb la cultura
i l'estètica europea, per sortir dels atavismes i conceptes retrògrads que havien
dominat l'escenari social i artístic. Al mateix temps aquesta modernitat es construeix
en base a influències i elements heterogenis recuperats de cultures pròpies i alienes
del passat i també de cultures coetànies, però exòtiques o en estat pur. Aquest
darrer punt els lliga al mite del poble (font d'inspiració i de veritat), front a la societat
industrial que en materialitzar-lo, destrueix el sentit veritable de l'art.
La proposta modernista és tornar a les arrels populars, per recuperar l’essència
humana i l’espontaneïtat de l’art; regenerar-lo, en definitiva. Ara bé, la fusió de tants
elements dispars dona com a resultat un moviment eclèctic i divers en la concepció
artística, que cada autor elabora en funció de la seva personalitat e influències vitals.
Un altre element important del primer modernisme català, és llur herència del
catalanisme esquerrà iniciat per Valentí Almirall. Per això els modernistes compartien
amb la resta del Catalanisme la idea de que el decandiment de Catalunya era el
resultat de la dominació durant segles de Castella, i en conseqüència de la
suplantació dels elements i caràcter propi, per la d'un poble amb vocació arcaitzant i
que els arrossegava amb la seva decadència.2
En els primers anys, no sols es critica l'Espanya de la Restauració com herència de
l'esperit arcaitzant, sinó també aquell catalanisme arcaic, representat pel
jocfloralisme i el tradicionalisme ranci d'inspiració dretana i burgesa, en visió dels
modernistes.
1

.La sorpresa ve donada tant pels temes: escènes urbanes, de suburbi o cafè, captació d’una instantània fugaç
que evoca tot un món interior i exterior, per l’enquadrament insòlit de les escènes, i també pels aspectes
tècnics derivats del tractament del dibuix, pinzell i en especial del color (predomini de tons grisos i blavosos).
2
L’exemple més clar d’aquest postulat el trobem en els artícles de tarannà regeneracionista que Maragall va
escriure en aquest període per al Diari de Barcelona. Dins Maragall O.C., vol.IV pàg.23 i ss, Sala Parés
Llibreria, 1933. Un exemple: "La Nueva generación" D.de B. 26-11-1893.
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"Qui són, sinó els partits catalanistes, els que sempre parlen més de conservar tradicions, no
ja dels pares, sinó dels avis i besavis? On han trobat sinó entre ells, més apoio totes les
idees ràncies i antipàtiques de proteccionisme, joc-floralisme, menestralisme, romanticisme
manso, etc.” 3

També Brossa, insisteix sovint en aquesta idea4 . La solució per a sortir d'aquella
situació es troba en recuperar el caràcter "racial" català, considerat intrínsecament
més obert i avançat que el castellà i incorporar Catalunya a l'àmbit dels pobles més
avançats d'Europa (de la que Espanya ha estat aïllada durant segles). El camí per
fer-ho era obrir-se a les influències “modernes“d'Europa, en tots els àmbits socials i
culturals.
Seguint aquest fil argumental, val a dir que amb un pseudocientifisme, difícil de
sostenir científicament, els modernistes fan un gra massa elaborant una teoria racial
(i un xic racista), segons la qual aquesta diferència de caràcters entre Catalunya i
Castella, es deguda a que la major influència castellana ha estat semítica, mentre els
catalans formen part de la raça ària5. Aquesta teoria esbiaixada, escampada per
modernistes com Casas –Carbó, Brossa i Cortada, entre altres, i utilitzada en general
per la premsa catalanista a partir de 1898, afavoreixen l'emergència d'un esperit
nacionalista en la societat, però també, dóna com a resultat un fort confusionisme en
la utilització de conceptes com "raça" i "racial" en els escrits i les manifestacions
catalanistes, que tot i no tenir les connotacions feixistes posteriors, provoquen, fora
del context català, una sensibilització negativa vers aquestes primeres
manifestacions nacionalistes. Igualment, sense l'anàlisi d'aquest discurs i la seva
interpretació matitzada, hom pot veure la contradicció entre l'esperit universalista i
d'obertura que proposen i l'argumentació pejorativa i excloent, que les paraules
indiquen.
En la dècada dels noranta, el simbolisme decadentista fa la seva aparició al
Principat. En el marc de la segona Festa Modernista (Sitges, setembre de 1893),
s’estrena “La Intrusa” del poeta i dramaturg Maurice Maeterlinck, (traduïda per
Pompeu Fabra). A partir d’aquest moment el decadentisme captivarà una bona
part d’artistes i poetes, i el grup modernista quedarà segmentat en dues
tendències: la vitalista i la decadentista6.
En realitat, el decadentisme i el vitalisme, responen a visions ideològico-polítiques
diferents, motiu pel qual en alguns moments es produeixen certes tensions entre
3

Cortada, A. “El nou autonomisme Català” L’Avenç 2ª època V (1893 ) pàg.131
Brossa , J. “Viure del passat” L’Avenç, 2ª època ,IV(1892), pàg. 257-264.
5
Vid. J.Casas-Carbó "Estudis d'etnogenia Catalana". L'Avenç 2ª època III(1891) p.16-22.
4

6

Aquesta tendència dominarà també el Certamen Literari del Cau Ferrat en la Tercera Festa Modernista.
Entre els pintors es deixarà veure la influència en l’obra d’Alexandre de Riquer i de Rusiñol, en especial en
l’interés pels temes intimistes. ( Exposició General de Belles Arts de 1896). Per la seva part El Cercle Artístic
de Sant Lluc, elabora a partir d’aquesta tendència una visió propia, marcada per la ideologia religiosa i
conservadora dels seus components, entre els quals destaquen els germans Llimona i l’escultor Miquel Blay.
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ambdós grups, tot i que alguns personatges van transitar d'una a altra tendència al
llarg de la seva vida.7
En efecte, malgrat l’amistat i els elements comuns que defensen els modernistes, les
diferències entre ambdues tendències van crear conflictes personals importants. La
tendència vitalista veu en el decadentisme un excés d'espiritualisme conservadorcatòlic, que podia donar lloc a una nova manipulació per part del catolicisme. De fet
la creació del Cercle Artístic de Sant Lluc, evidència aquest perill 8, que Brossa va
criticar sovint en els seus articles:
"Doncs, quant més torbador no serà entre nosaltres introduir teories estranyes que, bo i
exacerbant-nos al començament, ens donguin més tard lassitud, ens treguin coratge, desviïn
l'orientació que un poble verge pot trobar avivant energies esmortuïdes, tot assimilant-se
substancioses corrents de fora, virils i confortadores? Per això tot delit intel.lectual estètic que
tingui un regust decadent ha d'ésser rebut amb miraments si es vol que siga sana l'obra de la
joventut moderna de Catalunya"9
D'altra banda, els modernistes procedents dels sectors més alts de la burgesia
com Maragall, Rusiñol i fins i tot Massó i Torrents, es malfiaven del radicalisme
esquerrà dels elements com Brossa o Cortada10.
A partir de febrer de 1897 amb l'estrena a Sitges de "La Fada" de Masso i Torrents
i Enric Morera, és consolida la represa del moviment i el lideratge dels vitalistes11.
Aquella estrena es va considerar com una nova fita i manifest del grup, tal i com
ho havia estat la festa de 1893. El programa va seguir el model d’aquella, hi va
acudir part de la bona societat barcelonina. La Fada, va suposar també la
consagració del Wagnerianisme català12, tots els elements modernistes hi van
donar suport i col.laboració: Masso i Torrents i Enric Morera, aporten l'obra,
Rusiñol organitza i patrocina l'acte, Utrillo va dibuixar el cartell i l'escenificació.
L'Avenç va editar el text, i Alexandre de Riquer va dissenyar-ne la portada. La
premsa amiga es desfeia en elogis.13 Enmig de l'eufòria creada, hom va fer plans
7

El paradigma d’aquest trànsit és el poeta Joan Maragall. vid. Marfany"Aspectes..." op. cit. pàg.122 “Sobre
l'evolució ideològica deMaragall".
8
Vid. Jardí, E. “Hª del Cercle artístic de S. Lluc” Edic. destino, Barcelona 1976. pàg. 7
9
Brossa, J."La Joventut catalana d'ara" L'Avenç 2ª època V (1893) pàg.204.
10

De fet a partir de l'any 1894, la tendència vitalista quedà arraconada, la desaparició de l'Avenç suposarà la
marginació dels líders vitalistes Brossa i Cortada, encara que aquest darrer continua esporàdicament la seva tasca
com a crític musical per a "La Publicidad". En la marginació social dels elements radicals va influir l’onada
d’atemptats fets a Barcelona entre 1893 i 1896, atribuïts a l’anarquisme, ideologia amb la qual simpatitzaven, i
també la repressió governamental sobre aquest col.lectiu. L’aïllament a que es va sotmetre a aquells modernistes
que no havien adoptat posicions més moderades a partir de llavors, va fer que alguns radicalitzessin més les
seves postures com va ser el cas de Brossa o encara més de Pere Corominas (advocat), qui va involucrar-se amb
grups anarquistes, i va esdevenir un dels principals redactors de la revista "Ciència Social" dirigida per Anselmo
Lorenzo .
11
Valentí Fiol, E. , op. cit. pàg.316-318.
12
tal com "la Intrusa" havia suposat la manifestació del Simbolisme a Catalunya.Vid. Janès, A. "L'obra de
R.Wagner a Barcelona", Fundació Salvador Vives Casajoana, Barcelona 1983.
13
Aviñoa X. “La música i el modernisme”. pag.265-282.
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per a crear-ne un Teatre Lliure, que projectava representar Ifigènia Taurida,
traduïda per Maragall, i també obres d'Ibsen, Björnson, Strindberg, Hauptmann i
Maeterlink.14 El Teatre Lliure no va prosperar, però Adrià Gual creà una empresa
similar "El Teatre Íntim", en el que hi col.laboraren entre altres Maragall i Utrillo.15
El mateix any Pere Romeu, amic d'Utrillo, Rusiñol i Casas va decidir d'explotar la
revifalla modernista amb la fundació d'una cerveseria restaurant “Els Quatre Gats”,
que es convertiria en punt de trobada i referència del moviment. El 25 febrer de
1898, s’editava un nou periòdic modernista:”Catalonia”, amb la intenció de ser
portanveu del grup, com ho havia estat anteriorment “l’Avenç”. En efecte, “Catalonia”
recordava molt l'Avenç en la presentació, en el nombre d'articles crítics i assaigs, i en
el to agressiu de les ressenyes i crítiques. En un principi col.laboren modernistes de
les dues tendències, però aviat encapçala la reacció antidecadent que a partir de
1898 s’imposà en el modernisme català. El modernisme segueix sent el primer
criteri de valoració, al mateix temps que hom propaga i crea caliu a l'entorn de les
activitats modernistes, i fa costat a l'incipient moviment orfeònic amb la publicació de
lletres i músiques de cançons. Tanmateix segueix la tradició divulgadora, introduint
noms i corrents de moda a Europa: D'Annunzio, Emerson, Nietzsche, Verhaeren,
Mallarmé, Baudeliere, Maeterlink, Dante G. Rossetti etc.., autors que només tenen
en comú, la introducció d’elements innovadors (la modernitat), en cadascun dels
gèneres que conreen. La revista intenta en inici, mantenir l'equilibri entre vitalistes i
decadentistes, però ben aviat comencen els atacs d’alguns vitalistes com Pérez
Jorba contra el decadentisme i els seus seguidors16. De vegades els més colpidors
són replicats pels decadentistes17, encara que mai amb l’agressivitat que desprenen
els comentaris desqualificadors d’alguns vitalistes. Tot i així aquesta “persecució”
acaba irritant els decadentistes que se’n retiren i ressusciten la revista “Luz” com a
portanveu de llurs idees.
"Nosotros como està en nuestra misma esencia, simpatizar con todo cuanto nuevo se haga
en Arte nunca atacaremos despiadadamente a los que dentro o fuera de España, nos hayan
18
iluminado con algún nuevo destello por tenue que sea" A.L.de Baran (Miguel Utrillo)

Totes dues publicacions van tenir una existència efímera (desapareixen a finals de
1898), potser com a conseqüència d’aquesta “guerra fratricida”, que creava malestar
i restava esforços a l’objectiu primordial, però malgrat la desaparició de “Catalonia”,
el vitalisme, com ja hem dit s’imposarà definitivament en els cercles modernistes, en
part com a conseqüència dels esdeveniments socials i polítics que conflueixen en
aquesta fi de segle.

14

Vid. La Veu de Catalunya, 11-7-1897.
Vid. Gual, A. "Mitja vida de teatre. Memòries" Barcelona l960. pàg. 57-93
16
Vid. La Publicidad 29-7-1898 , i 22-10-1898, entre altres.
17
En resposta a la agressiva campanya de Pérez Jorba contra Adrià Gual, vid. la defensa de J. Grau Delgado
en, La Publicidad 8-9-1898.
18
“Arte joven ". Luz 2ª ep.,1.2ª stemana octubre l898 pàg.2.
15
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1.3-CONVERGÈNCIA DEL MODERNISME AMB EL CATALANISME.
En el primer període modernista, les relacions entre aquests i el catalanisme
conservador no són gaire bones, ja hem dit que els modernistes critiquen
despietadament el catalanisme conservador per trobar-lo retrògrad en els
plantejaments i manifestacions, això els va portar a rebutjar les Bases de Manresa
en inici i no serà fins 1895, que el grup més moderat de l’Avenç inicià contactes amb
la Unió Catalanista i es decideix a acceptar l’esperit de les Bases. D’altra banda,
malgrat que sempre es cita la premsa republicana com a punta de llança contra els
modernistes ("La publicidad", "l'Esquella de la Torratxa", "la Tomasa", "l'Olla"), per les
seves paròdies i mofes, és la premsa catalanista on es troben els atacs més durs, o
la ignorància deliberada. L'atac més frontal contra el modernisme va ser la famosa
conferència de Torras i Bages al Cercle de Sant Lluc, el dia 1 de març de 1894, la
qual va ser objecte de ressenya a "La Renaixensa", on Prat va publicar una ressenya
llarga i elogiosa.19
Al llarg de 1898 (a mesura que l’imminent desastre colonial precipita la crisi de
L’Estat Espanyol), el nacionalisme català pren una gran embranzida. El crèdit polític
dels vells catalanistes s'eixampla i els rengles del nacionalisme augmenten molt,
amb la ràpida creació d'agrupacions catalanistes arreu del país. Els modernistes
veuen en aquest procés indicis d'una vitalitat social i d'una audàcia ideològica
favorable al seu objectiu de modernització de la societat catalana i estenen ponts de
diàleg amb els catalanistes, que uns anys abans havien estat víctimes de les seves
crítiques més dures. Contribueix en aquest canvi de posicionament la renovació en
els nuclis dirigents del catalanisme, amb la incorporació d'homes joves i una mica
més disposats cap el modernisme, (en especial el grup procedent del centre Escolar
Catalanista), homes com l’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch.
També va contribuir a aquest canvi d'actitud el fet que els catalanistes van començar
a rebre suport d'un incipient regionalisme meridional francès que havia atret alguns
intel.lectuals joves associats a les darreres novetats estètiques, entre els quals
alguns animadors del grup naturista, com Henri de Montfort, Ch. Maurras, Maurice
Barrès. Aquest darrer ja havia visitat Barcelona el l895 i havia fet una conferència
sobre el regionalisme. El 1898 els catalanistes van invitar-lo a fer de mantenidor dels
jocs florals.20
El retrobament es fa evident en ambdós sectors; pel que fa als modernistes hom
observa que les idees són les mateixes, però el to és ara moderat i conciliador, el
primer número de Catalonia recull un article de Cortada que és una invitació a tots
els catalanistes a crear plegats una Catalunya autònoma i moderna.21 Igualment,
en el curs de l’any 1898, hom troba a La Veu de Catalunya justificacions més o
19

Vid. LR . 28-2-2894, i 3-3-1894.
Vid. Narcis Verdaguer i Callis: Clarianne "LVC, 15-5-1895. i "Descentralització a França. Un article de Paul
Bourge” LVC,15-5-1895.; “Un artícle de Maurici Barrès”,LVC, 25-5-1895; “Una conferència d'en Barrès sobre
Regionalisme", LVC, 28-5-l895.

20

21

Vid. Cortada, A. “Ideals nous per a Catalonia”. Catalonia I, 25-2-1898.
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menys modernistes del catalanisme: bàsicament la idea, tants cops repetida a
l'Avenç que la tendència a la disgregació dels grans estats plurinacionals i la
independència de les nacions petites era un signe de modernitat, i doncs que el
nacionalisme català no era un moviment reaccionari, sinó modern.22 És un
argument que els catalanistes ja no abandonarien mai: els seus enemics serien
qualificats constantment de retrògrads, per exemple, a partir de 1901, els
republicans radicals, són presentats com a pretesos progressistes, però de fet,
defensors d'un jacobinisme antiquat. Al mateix temps la premsa catalanista
abandonava el seu to tradicionalista i comença a mostrar una cara més moderna.
A les planes de La Renaixensa hom troba ara les firmes de D'Annunzio, C.
Mendès, J. Moréas..., la crítica teatral i la musical passen a mans de Salvador
Vilarregut, (un puntal del Teatre Íntim) i de Joan Gay. També hi publiquen contes i
poemes de sensibilitat simbolista decadent o vitalista, joves modernistes d'última
hora: Eugeni D'ors, Alfons Maseras, Xavier Viura.., també La Veu en transformarse en diari es modernitza.23
En aquesta etapa, l'ideari regeneracionista del catalanisme coincideix amb la visió
vitalista: l'exaltació de la vida, la mitificació de la joventut, les freqüents metàfores de
l'albada, el sol ixent, la pujada als cims.. , representen l’esperit jove i regenerador.
Imatges a les que s’oposen la feblesa, la morbositat, els adormits.... Tot això que en
el pensament catalanista representa la caduca política espanyola. L’obra del poeta
Joan Maragall, constitueix el paradigma de la convergència d’aquests dos corrents,
fins aleshores divergents.
El Modernisme, influenciat per les tendències modernes de la cultura europea,
desenvolupa una visió nacionalista del catalanisme. Aquesta influència inclou
corrents diverses, desde la valoració que fa Nietzsche de la cultura ària ( els efectes
de la qual hem parlat abans), fins el moviment descentralitzador d'ideologia
esquerrana francesa.
D’altra banda el darrer període modernista, coincideix en la transformació del
catalanisme en un moviment nacional, i a través d’ell, la conversió de la cultura i art,
en manifestacions nacionals, més o menys institucionalitzades pel partit català
hegemònic en aquesta etapa, La Lliga Regionalista.

22

Ex. F. Cambó “Pirineu amunt i Ebro avall" LVC, 7-8-l898. i ”les noves corrents a França”,, 20-8- 1898.

23

Vid. Jordi Castellanos: Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme "Els marges" nº 14 (1978) pàg.31-49, i Jordi
Casassas i Ymbert "La configuració del sector intel.lectual-professional a la Catalunya de la Restauració"( A
propòsit de J. Bofill i Mates) Recerques nº8 (1978) .pàg.103-131.
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1.4-EL MODERNISME MUSICAL.
La música, com ja hem dit anteriorment, va jugar un paper important en aquest
desvetllament nacional, seguint les passes del que havia significat la Renaixensa
Literària. A través del corrent literari i les seves manifestacions hem perfilat la
filosofia, pensament i evolució ideològica del modernisme català. Ara ens caldria
establir l’aportació modernista a la renovació musical catalana, així com plantejar la
influència d’aquest corrent en l’obra i manifestacions de l’Orfeó Català.
Per al primer punt, ens referirem als elements d’anàlisi establerts per Xosé Aviñoa24,
en primer lloc, destaca que els protagonistes de l'activitat musical en l’etapa
modernista, entengueren el terme modernisme desde dos punts de vista diferents:
-Un de caràcter restrictiu, que es referia a unes connotacions estètiques molt
puntuals, i que en la praxi optaven perquè no s’ interpretessin determinades obres, si
consideraven que no existien les condicions tècniques o humanes necessàries per a
ser executades com el compositor les va pensar.
Un sector modernista, coneguts com a “paqueñus”, va ser fidel a aquesta idea fins
gairebé el final del període modernista, i van ser els responsables de la major part de
les polèmiques suscitades en el món musical barceloní i català per extensió, en
aquesta etapa.
-Un segon criteri, de caràcter més ampli i més ambigu, que comprenia totes les
activitats que tingueren lloc en els anys del període modernista. Per tant dins
d’aquest criteri tenen cabuda la introducció d’obres, artístes i manifestacions
musicals innovadores, pel que tenia de revulsiu respecte del passat, i d’estímul a la
creació i a la innovació pròpia.
Quins plantejaments estètics defensaven els modernistes en el camp musical?
La colla dels modernistes, en paral.lel al que hem vist en la literatura, desenvolupa
uns principis comuns, malgrat la diversitat d'influències i preferències personals:
En primer lloc cal destacar la fidelitat absoluta als postulats Wagnerians, sense els
quals hom no podria entendre el modernisme musical. La referència a aquest autor
és un tret característic. Sovint s'enfrontaven contra el Liceu, perquè aquest centre
operístic no tenia prou clar el contingut quasi evangèlic de les obres del gran
compositor. La introducció de l’estètica wagneriana va ser un procés lent25 Poc a poc
aconseguiren que Barcelona entrés en contacte amb els drames musicals
Wagnerians. De fet el Wagnerianisme de la ma de l’Associació Wagneriana,
sobreviurà al modernisme. De Wagner, els modernistes destacaven el concepte
"d'art total", que comprenia un tipus d'obra escènica que tingués una acurada
24

Aviñoa, X. “La música i el Modernisme”, Curial Barcelona 1987.
Clavé va ser el primer a introduir-lo el 1862, peró la primera societat Wagneriana no es funda fins 1873. En
la dècada dels 80, s’estrena Lohengrin primer al Teatre Principal i després al Liceu, seguida d’altres òperes
wagnerianes; peró no serà fins a 1899, que es programin sistemàticament al Liceu.
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composició de llibret, partitura i escenografia que fàcilment derivaria en el tàndem
música –poesia, un altre element bàsic del modernisme musical.
La referència a la tradició llegendària pròpia, que obligaria als llibretistes i
compositors catalans a cercar en la tradició catalana els temes de les seves obres.
El concepte nou de l'harmonia i l'orquestració, amb pinzellades de ruptura tonal, que
entre altres innovacions donava gran importància als instruments de percussió i de
vent en la composició orquestral.
Al costat d'això s’afegeix també altres components de l'ambient que calia crear per
l'audició, i que sovint va ser tema de polèmica en els escrits modernistes. Wagner
esdevingué el filtre per judicar les composicions novelles i per valorar l'actitud de
directors i orquestres, i val a dir que seguint el primer criteri establert, els "paqueñus"
no feren concessions i menysprearen compositors (innovadors o no), que a parer
seu no seguien fidelment el camí wagnerià.
En coherència a aquesta devoció, desenvoluparen una admiració cega pel
germanisme, i en general per tota influència, obra o autor provinent del Nord
d’Europa, d’on venia la veritable regeneració, en opinió modernista (que es va fer
tòpica). El cert és que d’allà venien molts dels plantejaments renovadors i
nacionalistes (que venim expressant), aplicats a la cultura i a la música.
Aquest fet i el costum (i necessitat alhora) de viure d’esquenes a Espanya, els va fer
marginar autors hispànics de vàlua universal i no reconèixer d’entrada, el treball de
recuperació de la polifonia hispànica dels segles XV i XVI, que emprengueren Pedrell
com a musicòleg i Millet i l’Orfeó Català com a intèrprets.
Un altre element característic que ens interessa especialment, és l’admiració més
ponderada per l’escola Franco-Belga, donada la inclinació nòrdica i wagneriana
d’aquesta. Influència que s'accentuà a partir de 1895, quan inicien el contacte directe
amb alguns dels seus membres més prestigiosos, com el mestre Cèsar Franck;
aquest grup copsava prou bé els valors implícits en l'obra de Wagner, adaptats al
particular caràcter mediterrani. Els modernistes Barcelonins admiraven en llur
posició estètica el rebuig dels esquemes italianitzants dominants fins aleshores, el
vigor creatiu i l’ afecció als concerts simfònics i a la música de cambra, elements que
constituiran els signes d’identitat de l’ activitat i manifestacions modernistes.
Una de les facetes de la modernitat era precisament la serietat i el rigor interpretatiu,
de clara influència germànica. Com apòstols d’una nova religió, els modernistes
volgueren propagar i fins i tot imposar la “nova veritat”, és a dir el que ells
consideraven de qualitat i necessari per a la regeneració de la música. Per això,
ataquen a aquells que no combreguen amb el seu esperit rigorós i crític, fruit de la
tendència a aplicar el mètode científic per aproximar la realitat a l’art 26.
Finalment, un altre dels plantejaments modernistes fou l’ interès pel conreu de la
música popular, que tanmateix havien aprés de les escoles nacionals nòrdiques.
26

Vid. Valentí Fiol, E. op. cit. pàg. 357.
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Aquesta inclinació era compartida per tots els estaments musicals de la ciutat, si bé
amb matisos diferents (Cal recordar que la presa de posició de Morera, Millet o
Pedrell eren divergents tot i partir d'uns principis bàsicament similars).
“El recurs al filó popular, era considerat el camí segur per trobar el propi model de
composició d'obres de caire autòctona. Aquest camí, que estava fent pas al corrent musical
conegut com a nacionalisme, tenia en aquell moment l'encís de retrobar les essències de la
pròpia tradició llegendària sobre la qual es basava una bona part de l'estètica wagneriana.
La complexitat del procés d'acostament a la música popular (que ja havia estat assenyalada
pels crítics quan exigien dels compositors una actitud més creativa que la de la simple
harmonització de les tonades populars), justifica que el teatre líric català, bàsicament
centrada en aquest procés que tingués una acollida tan desfavorable per part dels crítics de
Joventut.”27

Malgrat els fracassos, polèmiques i incomprensió, l’activitat modernista va suposar
un revulsiu en el món musical català, obligant a revisar concepcions, repertoris
direcció i tècnica instrumental. Al mateix temps, transformarien els plantejaments i
l’estil dominant en la crítica musical, massa donada a l’elogi o al rebuig poc
argumentat.
LA RENOVACIÓ MUSICAL.
Ens hem referit a la renovació experimentada en la música durant el període
modernista. Ara bé, aquesta transformació no va ser obra exclusiva dels músics,
crítics i afeccionats que s’hi identificaven amb el grup. En ella també van contribuir
homes que no volgueren formar part dels “paqueñus”, per diverses raons, entre
altres per la radicalitat de plantejaments i per l'agressivitat desqualificadora que va
caracteritzar-los (especialment en el primer període). Homes com Pedrell, Nicolau i
Millet que aportaren llur mestratge i talent compositiu a la regeneració musical.
Músics que mostraren habilitat organitzadora, paciència i esperit artístic per tirar
endavant l’organització de concerts i la creació de formacions musicals amb
capacitat de perfeccionar-se i de servir de model a noves formacions, que
convertirien en realitat l’ideal d’una música a l’abast de tothom.
Juntament amb aquests hi hagueren altres homes que com Esteve Suñol i Josep
Roca i Roca, exerciren la crítica musical al servei d’aquell renaixement musical, amb
un criteri obert i menys selectiu que els “paqueñus”, però prou efectiu en l’objectiu
comú de propagar la música universal, en general i la música catalana en particular,
per tal de contribuir a l’educació i formació musical del públic. Són aquells que
exerciren, en paraules de Aviñoa, un “modernisme per òsmosi”, tant o més necessari
per a la “normalització” i estabilitat musical, com el que exerciren els propis
modernistes.
“Aquesta situació, posa en evidència una situació paradoxal transferible a altres camps de la
cultura i a altres èpoques, especialment regeneradores: Les polèmiques es duien entre dos
mons conceptuals, només diferenciables en petits matisos, i que presentaven indicis de
27

Aviñoa, X. op. cit. pàg. 356.
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desqualificació generacional més que de preses de posició absolutament contràries. (...) Els
no modernistes, eren homes investits de més autoritat moral sobres els diferents ambients
musicals de la ciutat, els permetia d'influir més en els gustos(...) No eren tan estrictes com els
seus oponents, de manera que el seu possibilisme els feia els homes més aptes per
emprendre la tasca d'organitzar la vida musical en uns moments en que el material humà era
tècnicament deficient. Homes, com diria D'Indy, amb una inclinació més acadèmica que
artística (...) amb plantejaments més amplis i menys exclusivistes (La qualcosa els permetia
d'organitzar uns programes que comportessin la presentació d'obres de Beethoven, Wagner,
però també de Strauss o fins i tot de les figures més representatives de l'Escola FrancoBelga.”28

Aquesta coincidència de finalitats, féu possible la confluència dels dos corrents a
partir de 1904, en desaparèixer de l’escena pública, o almenys tenir menys audiència
els homes que havien liderat l’etapa anterior. A partir d’aquell moment, com
succeeix també a la literatura, es mantenen els plantejaments, però es modera
l’agressivitat. Els homes més significatius del període anterior desapareixen de
l’escena, i són substituïts per altres diferents dels que havien estat implicats en les
polèmiques. El cas més representatiu i dolorós, serà el del mestre Antoni Nicolau,
(figura clau de la transformació musical a Barcelona), a qui els modernistes no
perdonaren la gosadia d'intentar oferir obres (com les nou simfonies senceres de
Beethoven), sense el rigor i els mitjans tècnics i humans, que a criteri seu, eren
necessaris.
Tot i que Nicolau no va polemitzar mai amb els “paqueñus”, si tracta d'explicar el seu
plantejament i defensar-se.29 Però la crítica “rebentaire” ja havia fet prou efecte,
com perquè els organitzadors d’espectacles simfònics deixessin de comptar amb
Nicolau, a partir de 1902, i perquè aquest, desgastat personalment anés abandonant
la seva activitat en la direcció i organització de concerts i es dediqués més a les
tasques docents, com a director de l’Escola Municipal de Música, i també com a
compositor. 30
En resum, el relleu generacional, aconsegueix trobar el punt d’equilibri entre els
maximalismes i la tradició acadèmica. La qualcosa permet avançar d’una forma més
serena en la tasca creadora i modernitzadora. Fet que permet parlar, finalment d’una
música propia o nacional, fruit de la suma de tradició, innovació artística i
experiència, que com diria V. D’Indy, formen part de cada artísta i de la seva obra.
1.5-EL MODERNISME I L'ORFEÓ CATALÀ.
La relació i influència que exerceix el Modernisme sobre l'actuació i consolidació de
l'Orfeó Català, és un tema difícil d'abordar per la complexitat d’elements que cal tenir
presents, per esbrinar si existí relació, i de quin tipus en l'estètica i trajectòria de
28

Aviñoa, X."La música..." op. cit. pàg. 361
Vid. La Renaixensa, 19, 21, i 25 d'abril de 1901 “Impressions d’un director d’orquestra”.
30
De fet, malgrat la importància de la tasca empresa per Nicolau en la direcció orquestral, són les seves
composicions: La mort de l’escolà, Captant, divendres Sant, etc..., les que més fama i transcendència li han
donat . Vid. Aviñoa, X. op. cit. pàg.104.
29
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l'Orfeó Català i els plantejaments i actuacions modernistes, proposem unes pautes
d’observació i anàlisi:
En primer lloc cal tenir presents les argumentacions i plantejaments modernistes, tot
i la diversitat que va caracteritzar el moviment.
En segon lloc, cal seguir l'evolució del moviment en les seves manifestacions i
plantejaments, per observar els possibles punts de contacte i les divergències
musicalment parlant.
Aquestes dues línies ens permetran en tercer lloc apropar-nos a les relacions
personals que s’establiren entre els modernistes més significats, tant els vinculats a
la crítica musical, com amb els artistes i intel.lectuals modernistes en sentit ampli i
les personalitats musicals lligades a l'Orfeó Català.
Aquesta darrera observació ens sembla molt necessària, donat que la naixença i
evolució modernista va provocar tensions personals importants, en una ciutat com la
Barcelona de finals del segle XIX, on tothom es coneixia i on els conflictes personals
i de grups es magnificaven, creant enceses polèmiques en les que tothom prenia
partit, per un o altre bàndol.
EL REFLEX MODERNISTA EN L’IDEARI DE L’ORFEÓ CATALÀ.
Val a dir que en la filosofia inicial de l'Orfeó Català, aquests principis i elements hi
són presents; hi trobem en primer lloc l’afany de progrés i renovació dels
plantejaments musicals, que s'han de trobar tant en la tradició popular (l'essència del
poble Català) com en l'Universalisme de la música, seguint els grans autors clàssics
(coneguts o desconeguts) de tots els temps, però també descobrint les obres i
autors coetanis europeus, que innovaven i transformaven els plantejaments
musicals. Entre aquests tingueren una devoció especial per alguns autors
escandinaus (Grieg), o Belgues (C.Franck), representants d'un cert nacionalisme
musical, i que havien triomfat en Paris (la Meca de la modernitat), demostrant amb
llur triomf, que les petites nacions també poden representar, amb llurs elements
autòctons, l'avantguarda i modernitat. Per als modernistes aquest fet representava
una doble victòria, i un model a seguir per a tots aquells que com l’Orfeó Català31
volien contribuir al Renaixement musical de Catalunya.
Ara bé, fruit d'aquest eclecticisme dominant, l'Orfeó Català assumeix també
l'herència tradicionalista de la Renaixença, i per tant de la cultura burgesa,
conservadora i catòlica, fet que tot i ser vist amb recel per l'avantguarda modernista,
no el privarà d'un cert reconeixement i admiració per l'obra desenvolupada en
aquells primers anys, quan el modernisme s’enfrontava obertament amb aquesta
línia tradicionalista del catalanisme. L’Orfeó Català, s’havia anat integrant poc a poc
31

Com ja hem vist, Grieg va significar per l’Orfeó Català una font d’inspiració i d’èxit a partir de l895.
Igualment Cèsar Franck, és un dels autors coetànis més representat en els programes de concert d’aquesta
primera etapa.
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en la vida simfònica catalana desde 1892, en què participà per primera vegada amb
la Societat Catalana de Concerts, dirigida pel mestre Antoni Nicolau; a aquesta
participació, com ja hem vist, seguiren d’altres, fins esdevenir un fet habitual la
participació amb les diverses orquestres que s’organitzaren a Barcelona o que
visitaren la ciutat. En aquesta trajectòria, l’Orfeó sempre en va sortir ben parat pel
que fa a la crítica musical, tant dels que li eren afins, com d’aquells que no
combregaven amb l’esperit catalanista i conservador que destil.lava l’entitat.
A partir de 1895, com hem apuntat, es va iniciar una certa transformació en l’actuació
modernista, que els conduirà a l’entesa amb el catalanisme. Aquesta data coincideix
també amb el reconeixement artístic i social de l’Orfeó Català (Concert Grieg a
l’Ateneu Barcelonés). Un prestigi que anirà “in crescendo” en els anys següents. Ara
bé, aquesta confluència ideològica no significarà l’acceptació incondicional dels
“paqueñus”, que tenen dipositades en el “Catalunya Nova” i en el seu director Enric
Morera les esperances regeneradores, i que sovint recelaven dels plantejaments
massa acadèmics de Millet i el seu Orfeó. Un exemple a que ja ens hem referit
anteriorment, és el menyspreu de la Revista Joventut, contra el costum de l’Orfeó
Català de remetre invitacions a la premsa, que motivà que a partir d’aquell moment
aquesta publicació fos ignorada per l’entitat coral. Tanmateix si alguna crítica musical
és maximalista, amb les interpretacions del cor i del seu director, aquesta prové de
Joventut o de Catalunya Nova. Posteriorment, Joventut es planyerà del “desafecte”
de l’Orfeó Català, però l’entitat no canviarà de criteri:
"El Sr. Sadurní pregunta perquè no s'envia al periòdic Joventut, i es plany de que no es faci.
El Sr. President manifesta que s'assabentà d'un solt publicat en dit periòdic en el que es
queixava de no haver rebut invitacions pels dos concerts darrerament celebrats, atribuint el
fet a motius que resultaven ofensius per a la seva persona. Afegeix que quan s'enterà
d'aquell solt preguntant perquè no s'enviaven invitacions a dit periòdic a lo que es respongué
que havent-hi enviat temps enrere, ja abans de la presidència del Sr. Cabot, foren retornades
les invitacions per la Direcció i pel crític, al.legant que la independència del periòdic no els
permetia acceptar invitacions ni passes", i que des de llavors no se'ls enviaren més.
El Sr. Sadurní demana que es facin constar aquestes explicacions en els periòdics locals,
essent desestimada la proposta.”32

Gràcies a les seves interpretacions rigoroses, l’Orfeó Català, va aconseguir en uns
anys de trasbals polític i inestabilitat artística i musical el que cap altra formació, una
estabilitat i durada que li permetien avançar en el camí emprès, tant en l’àmbit
institucional, com en la funció de dinamitzar la vida musical. Aquesta tasca la dugué
en una doble direcció, la de la potenciació del món coral arreu de Catalunya,
concretada tant en la creació per “simpatia” de cors i orfeons que segueixen les
seves passes, com a través d’un repertori nou, que cercava combinar la tradició
(harmonitzacions de cants i melodies populars), amb el foment de la creació musical,
seguint les pautes marcades per les escoles europees, que com l’alemanya o la
franco-belga, tenien més predicament entre els modernistes.

32

Actes J.Gral. O.C., 22-1-1905.
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En segon lloc, l’existència d’un cor de veus mixtes, capaç d’interpretar acuradament
obres de la importància de la Novena Simfonia de Beethoven, en una ciutat com
Barcelona, no sols donava prestigi a aquesta, sinó que la deslliurava d’una
dependència de formacions estrangeres i professionals que encarien i de vegades
impossibilitaven l’organització i l’oferta de determinats concerts i obres.
Tanmateix, un altre problema era la dificultat de trobar sales d’audició que
permetessin interpretar amb garanties concerts simfònics, desde la desaparició del
Teatre Líric, uns anys enrere, el Liceu era l’espai més adient, però només era
disponible en determinades èpoques de l’any, com la quaresma, quan el recés de la
temporada operística ho permetia. La resta de sales i teatres, a més de no tenir una
acústica o aforament adient, eren força cars i potenciaven altre tipus d’espectacles:
obres de teatre, sarsueles... La qualcosa obligava sovint a haver d’organitzar
sessions matinals, o en dies feiners i hores intempestives, que no eren el més
favorable a la potenciació del simfonisme. Aquest problema, sentit per la majoria de
societats musicals, va portar fins i tot a un projecte municipal de construcció d’un
auditori que finalment no va reeixir. També en aquest punt va ser l’Orfeó Català la
primera entitat que es va mobilitzar, essent capaç d’aglutinar la iniciativa societaria i
col.lectiva, per aconseguir un casal propi, que al mateix temps fos l’auditori que
Barcelona necessitava per normalitzar i donar continuïtat als concerts simfònics.
Un altre dels aspectes importants per a vincular definitivament Barcelona al
moviment musical europeu, el constituïen les visites d’artistes i formacions musicals
de prestigi, perquè permetien el contrast i l’aprenentatge, tant en el coneixement de
repertori, com molt especialment en l’aspecte tècnic i interpretatiu. En aquest sentit,
totes les entitats musicals, modernistes o no, havien fet el possible per portar a la
ciutat comtal artistes prou reconeguts com Charles Bordes, Eugène Gigout, V.
D’Indy, Raoul Pugno etc..., però exceptuant el Gran Teatre del Liceu, cap altra entitat
barcelonina podia oferir a principis de segle un interès més gran que el que oferia
l’Orfeó Català, mercès als seus propis mèrits i al suport i reconeixement que la
premsa nacional i forana el tributaven, i que els mateixos visitants propagaven en els
seus països d’origen. Entre els exemples cal citar la "Schola Cantorum de Paris"
entitat de prestigi internacional, dirigida per en Charles Bordes, amb qui l’Orfeó
Català va establir una vinculació artística important33 ; altres visites importants
registrades a la ciutat i en les quals l’Orfeó Català tingué un paper important foren les
de Vicens D’Indy, Richard Strauss, L’Orquestra Lamoreaux etc... La popularitat del
cor català, féu que grans figures de l’escena, com les imponderables Sarah Bernard
o Madame Rejane, manifestessin l’interès per escoltar-lo i la seva satisfacció artística
i humana davant la recepció i atencions que reberen en l’entitat. Tot plegat feia
créixer l’esperit i l’afirmació col.lectiva de que Barcelona despegava culturalment i
artística, i sintonitza va amb la modernitat i l’avantguarda europea, deixant enrere el
provincialisme característic del segle XIX.

33

especialment a partir de la tercera visita el l906 en que hom organitzà conjuntament un cicle de concerts al
Teatre Novetats, que constituïren una fita important per la qualitat i característiques del repertori programant.
Vid. RMC. març 1906 pàg. 51.
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En aquesta tasca col.lectiva hom reconeix una quota important a l’Orfeó Català, en
ser la primera entitat del país que hom podia oferir com a digna competidora de les
prestigioses entitats musicals estrangeres que treballaven la música popular o
religiosa. En aquest sentit, la participació en el Congrés Internacional de Bruges,
celebrat en aquesta ciutat belga el mes d’octubre de 1902, fent conèixer els treballs
realitzats per l’Orfeó Català, i la gran acollida que aquesta participació tingué, és un
exemple de la importància i complexitat d’aquesta aportació regeneradora.34
"Som vinguts a la terra flamenca els homes de la terra catalana cridats pel ressò de vostres
festes artístiques (...) Vosaltres teniu una terra vostra, una llengua, una pintura, una
arquitectura, una música, tot una ànima vostra que sabeu conservar i que heu aconseguit
veure respectar. Doncs nosaltres també tenim una ànima catalana, una terra catalana, tenim
llengua nostra, literatura, poesia ben nostra i fins i tot una música ben caracteritzada que fa
nostres delícies. També nosaltres volem que sia respectada la nostra ànima i ajudant Deu,
esperem arribar-hi.” (...)
"Tampoc vós he parlat de la nostra música popular.
Doncs vós diré que el folklore musical català, és verament meravellós, Si no en poguéssim
dir res més de l'ànima catalana, tindríem prou amb el que la canten les melodies populars.
Recollides amb amor filial són avui la font més pura d'inspiració pels nostres compositors. Ja
vàrem tenir un precursor per aqueixos camins en l'inoblidable Clavé, fundador de les
Societats Corals d'obrers. Les seves obres inspirades en els cants populars, en les que es
descriuen vers paisatges de la nostra terra, són cantades per l'Orfeó Català amb
enamorament.
Millet i Nicolau, no cal pas dir-ho, García Robles, Alió, Vives, Noguera, Lamote, Mas i
Serracant, Morera i altres, són ja un batalló que van a la conquesta de la gloria per la música
catalana.
Heu de saber també que els nostres poetes ens forneixen de poesies que per si mateixes ja
canten les hermosures de la pàtria i els sentiments dels nostres cors. (...)
L'Orfeó Català ens ha enviat per a donar als Flamencs i a la Schola Cantorum una abraçada
de germanor artística i sobretot a aprendre de vosaltres que tan podeu ensenyar-nos (...)
Nosaltres som feliços d'haver pogut fer sentir la nostra llengua en aqueix honorable Congrés
i vós donem grans mercès pel vostre acolliment.
Bruges i Barcelona tenen desde avui un serment més per a estimar-se.”

Un cop consolidat, l'Orfeó Català va continuar aquesta projecció dotant-se
d'instruments eficaços per mantenir i estendre la seva obra. La creació, estabilitat i
durada d’una publicació musical especialitzada com la Revista musical catalana
(1904-1936), és un altre element que complementa l’aportació modernitzadora35. La
revista permetia la correspondència i intercanvi amb altres centres i publicacions
europees, fet que facilitava el coneixement de les novetats i esdeveniments que es
produïen arreu i facilitava la vinculació dels artistes i formacions musicals catalanes
amb els nuclis musicals més importants del moment, un dels objectius que els crítics
i artistes modernistes consideraven més importants per a l’avenç artístic.

34
35

Vid. “ Discurs del Vice-president V. de Moragas”. Tribune de Saint Gervais, Octubre de 1902.
Els objectius a “ Per què? RMC nº1 , 1904.
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Finalment, en l’aspecte de la creació musical, va ser capaç d’emprendre un
certament destinat a potenciar l’obra dels compositors locals, la Festa de la Música
Catalana. La primera edició fou el 1904, i en aquesta primera convocatòria hom
promogué una sèrie de premis dedicats a la música coral religiosa i popular. L’any
següent (1905), es repetiren si fa no fa els mateixos temes i premis, que responien a
la necessitat d’un repertori innovador per a les corals existents. A partir de la Tercera
Festa (1906), s’afegeix un premi de l’Associació Musical, destinat a una composició
per a orquestra de corda, a la que s’hi aniran sumant altres novetats en les properes
convocatòries. A partir de 1907, donades les dificultats econòmiques de l’entitat
(derivades de la construcció del Palau de la Música Catalana), hom decidirà espaiar
–les i fer una convocatòria cada dos anys.
“Aquests premis, la composició dels jurats i les persones premidades, són un reflex de la
vida musical i de les tensions socials de cada moment. Així per exemple, el jurat de l’any
1906, el de la Solidaritat Catalana és l’únic que aconseguí reunir figures tant antagòniques
com Millet, Morera, Nicolau, Ribera o Vives, quan el de l’any anterior era format per homes
afectes a l’Orfeó Català, com Pedrell, Alió, Millet o el mateix Lamote de Grignon. També la
llista de premiats és significativa. (...)”36

Pel que venim apuntant, en aquesta nova etapa, que coincideix amb la progressiva
moderació dels elements modernistes, i a la integració de la majoria d’ells en les
rengles del catalanisme, la funció de l’Orfeó Català, serà capital, no sols com a
intèrpret de prestigi, sinó també com a entitat promotora de concerts i activitats
musicals, sobretot a partir de la inauguració del Palau de la Música (1908). El nou
auditori i casal de l’Orfeó Català, constituïa en molts aspectes una obra col.lectiva i
entranyava un fort simbolisme del que representaven les aspiracions artístiques del
moment. En ell van col.laborar , els artistes plàstics més importants del moment,
dirigits per l’arquitecte Domènech i Montaner, i es va donar la concepció tant
Wagneriana "d’art total", amb la representació dels elements i músics més
representatius de la tradició i la modernitat: Palestrina, J.S. Bach, Beethoven i el
mateix Wagner, sense oblidar el compositor i creador del cant coral popular, Josep
Anselm Clavé.
Desde la seva inauguració l’Orfeó Català esdevé una empresa musical de primera
magnitud amb l’organització d’una sèrie de concerts inaugurals al que hom invita un
elenc d’artistes de gran prestigi europeu. Tanmateix a aquesta primera temporada
seguiran altres en les que hom aconseguirà portar a terme cicles estables, amb
presència dels solistes, directors i formacions de renom internacional, sense oblidar
donar cabuda als artistes locals i al cor de l’entitat.
Quan a les relacions personals que s’establiren entre els modernistes més
significats i les personalitats lligades a l’Orfeó Català, cal dir que tot i que l’entitat i el
seu director mai es va arrenglerar o definir com a modernista, és evident que al llarg
del període (1891-1910), va combregar del mateix esperit regenerador que inspirava
el moviment, si bé divergí dels seus plantejaments radicals vers la interpretació, és a
36

Aviñoa, X. op. cit. pàg. 239.
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dir no va adoptar el criteri restrictiu de que feien gala els “paqueñus”, plantejant en
canvi una tàctica “possibilista”, sense que això impliqués la manca de rigor i
perfeccionament, ans al contrari, la missió quasi religiosa del desvetllament i
recuperació de la música nacional a través dels cants populars, exigia tot l’esforç i
dedicació que Millet va imposar al seu cor per esdevenir el model que propis i
estranys admiraren. Durant el primer període modernista, les relacions amb artístes
modernistes moderats foren bones: Rusiñol, Maragall, els germans Llimona, Adrià
Gual etc..., i músics com J. Gay , Enric Lapeyra, E. Granados o Albeniz, (molt
vinculats a l’Orfeó i a Millet en els primers temps). En canvi el sector radical, que com
hem dit donava suport a Morera, recel.laven dels plantejaments ideològics i artístics
de l’Orfeó Català, tot i que no podem dir que ataquessin l’avenç ni les execucions de
Millet, com ho feren amb altres músics i formacions musicals, potser, perquè durant
aquest espai tot i el padrinatge i col·laboració amb músics academicistes com Pedrell
i Nicolau, també hi comptava amb el de músics joves de gran potencialitat, en els
que la colla modernista posava grans esperances. L’Orfeó Català, era en aquells
anys una entitat jove, i tot i que els paqueñus no desbordaren en lloances, tampoc no
s’hi aplicaren en el judici sumaríssim.
La progressiva moderació de plantejaments arribà en un moment en que l’entitat ja
s’havia consagrat i que coincideix amb la rivalitat entre vitalistes i decadentistes, grup
més proper als plantejaments ideològics de l’Orfeó Català. Tampoc en aquest
moment observem conflictes o enfrontaments importants des del punt de vista
artístic, exceptuant l’incident amb la revista Joventut, i les picabaralles i ambigüitats
respecte a Morera i a Catalunya Nova. Ara bé l’actitud respecte a aquest sector serà
la ignorància, i al mateix temps el suport a aquells amics que patien la” persecució” i
les ires de la “penya”, com el mestre Nicolau o el propi Adrià Gual. Val a dir que
l’Orfeó prestà tot el seu suport a aquelles iniciatives que d’una manera o altre
contribuïen a potenciar la vida artística i musical de Barcelona, com va ser el cas del
Teatre Líric, i el Teatre Íntim tant denostat per aquell sector.
“Teatre Íntim- Havent sol.licitat el Director Adrià Gual que alguna part del nostre cor prengui
part en "margarideta" de Goethe, traducció del nostre estimat consoci el notable poeta Joan
Maragall, la Junta acorda accedir-hi disposant que una secció d'homes prengui part.”37

A partir de 1904, amb la desaparició dels elements més radicals de l’escena pública,
el camí vers la col.laboració és progressiu, un paradigma d’aquesta transició la tenim
en el crític Joaquim Pena, que passà de la crítica afil.lada i de la tàctica del tot o res a
ser un element més moderat en l'Associació Wagneriana, i anant el temps, a partir
de 1910, un devot de l’Obra de l’Orfeó Català.38 Aleshores, els plantejaments
modernistes ja s’havien diluït en una nova generació i cultura que coincideix en
l’objectiu modernitzador , però integrant-lo en una cultura nacionalitzada i
institucionalitzada, és a dir perdent la intransigència i l’acritud que havien
caracteritzat el primer modernisme.
37

Actes J.D., O.C.19-10-1903.
Homenatge a L’Orfeó Català pels Festivals Wagner de 1911. Memòria O.C. 1912, pàg. 20-21. En aquests
actes d'homenatge que es verificaren els dies 16 i 17 de març de 1912, també hi participà Enric Morera i
Catalunya Nova.
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En línies generals creiem que la trajectòria de l’Orfeó Català, respon, en aquesta
etapa, a la línia innovadora que reclamava el modernisme, malgrat que la seva
tàctica no va ser mai restrictiva, sinó possibilista, i que a més no va formar part,
estrictament, del cercle modernista, per rebutjar l’actuació radical d’aquell sector.
Correspondria doncs parlar d’un modernisme per osmosi, que tanmateix contribuí a
l’obertura d’horitzons, a consolidar en el públic l’hàbit pels espectacles musicals
diversos: concerts simfònics, de cambra, corals..., i sobretot a la descoberta d’un
estil i una música pròpia.
2- EL CONTEXT POLÍTIC. EL NAIXEMENT DE LA LLIGA REGIONALISTA.
La situació de crisi generalitzada que es vivia en la societat catalana, en el trànsit del
segle XIX i començaments del segle XX, dóna com a conseqüència un canvi
important en la correlació de forces polítiques i socials, que transformaren la fesomia
imposada pel sistema de la Restauració al Principat. Pel que fa a Barcelona,
L'espectre polític era dominat pels partits dinàstics amb llur aparell caciquista,
governat per Planas i Casals i Comas i Masferrer, amb poca participació dels
republicans i l'aparició de personalitats lligades al regionalisme.
Com ja hem vist els regionalistes iniciaren o donaren suport a les diverses
campanyes anticentralistes promogudes a Catalunya. També s’havien distingit per
les accions de protesta per la política repressiva del govern, com l’efectuada
amb motiu de la visita del ministre de governació E. Dato, a principis de l900. Un dels
episodis que més crispació va provocar dins i fora de Catalunya. En el Principat, la
visita fou interpretada com una provocació i al llarg de les poblacions visitades es
produïren diverses manifestacions d’hostilitat envers el govern: tancada de comerços
i finestres, xiulades al ministre i llur comitiva i ornamentació de carrers i balcons amb
la senyera, entre altres.
Pel que fa a la Capital d’Espanya, aquest i altres incidents (dels quals la premsa
madrilenya informava exagerant el grau de conflictivitat i presentant-los com a
episodis clarament separatistes), desfermaren una amplia polèmica en el Congrés,
amb un to extremadament agre, culpabilitzant el catalanisme i el regionalisme de
moviments subversius i separatistes i demanant al govern ma dura, front qualsevol
de les seves manifestacions.
Aquesta hostilitat i la creixent sensibilització front al poder central fa que amplis
sectors fins aleshores poc decidits de la classe mitjana i alta es solidaritzin amb les
actituds catalanistes. D’aquesta manera es produirà la confluència d'interessos i
simpaties entre els líders de les corporacions econòmiques i culturals, els homes de
la Unió Regionalista i els catalanistes del Centre Nacional; en convocar-se eleccions
a principis de 1901, aquests grups es plantejaran concórrer plegats a les eleccions.
Desde "La Veu de Catalunya", Prat de la Riba cridava a la participació política: calia
anar a les eleccions, deia Prat en els seus editorials, per trencar el sistema corrupte
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dels cacics, i calia fer candidatures autòctones que representessin i defensessin els
interessos de Catalunya.
El programa polític, era el mateix que havien estat reivindicant tots els grups
catalans oposats al govern: concert econòmic, descentralització, moralització
pública. Programa que comptava a més amb el suport d'amplis sectors de la classe
mitjana i alta, després de la nefasta actuació del govern en la resolució de la crisi
colonial.
El 25 d'abril de 1901 es creava, en secret, un acord electoral de fusió entre la Unió
Regionalista i el Centre Nacional Català; neixia així la Lliga Regionalista. El seu
president fou Bartomeu Robert, home de fort prestigi i que sintetitzava millor que cap
altra l’oposició ètica front als abusos del govern.39
Aquesta nova coalició treballà per crear una candidatura de prestigi, capaç de
mobilitzar un ampli ventall d’electors. Un cop formada rebria el nom de "Candidatura
dels 4 presidents" la formaven: Albert Rusiñol, expresident del Foment del treball;
Bartomeu Robert, president de la Societat d'Amics del País, Lluís Domènech i
Montaner, president de l'Ateneu Barcelonès, i Sebastià Torres, President de la Lliga
de Defensa.40
La decisió de concórrer a les eleccions, no cal dir-ho, va caure molt malament al
sector dirigent de la Unió Catalanista, que refermaren la idea de que els possibilistes
no feien una autèntica política catalanista, en prestar-se un cop més al joc del
govern, (així entenien ells la participació política), i els vaticinaven totes les
desgràcies. Aquesta vegada però, s’hi van equivocar. Les campanyes anteriors,
havien fet comprendre els Regionalistes que la primera lluita per aconseguir la
victòria, consistia en combatre el frau electoral, i a aquesta tasca van encaminar tots
els seus esforços.
2.1-EL DESVETLLAMENT DEL REPUBLICANISME
El regionalisme no va ser l’única força política que es va oposar al Centralisme en
crisi, el republicanisme marginat i reclòs en una mena d’idealisme inoperant desde
l’inici del sistema de la Restauració, comença a experimentar una certa revifalla en
els anys posteriors a la pèrdua de les colònies. De fet si en el moment de produir-se
aquesta els republicans haguessin estat units i organitzats, potser el projecte
republicà hagués tingut una nova oportunitat en la política espanyola, però la situació
els va sorprendre tant com al propi govern, i no van emprendre cap acció unitària al
respecte. Hom pot observar les actuacions fatalistes i desunides de les eleccions de
1899, i en conseqüència en els resultats, que registren una pèrdua considerable de
vot i de representació social. Potser l'única representació real i dinàmica d’aquesta
ideologia es trobava en els diaris republicans del moment "Progreso", "La Publicidad"
39

Molas, I. “Lliga Catalana”, Vol. 1 pàg.47 i ss.
En principi s’havia pensat en 5 personalitats, el Marquès de Camp, president de l’Institut Agrícola, que
havia de ser el 5è president, preferí presentar-se per Olot.
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, "El Diluvio"..., que no obstant tampoc segueixen una línia homogènia, en especial
front als esdeveniments transcendents de la societat coetània. Un exemple
d’aquesta desorientació s’observa en l’episodi gremial del "Tancament de Caixes",
que en general ni la premsa ni els polítics republicans no van ser capaços
d’interpretar o captar com ho feren els catalanistes.41
2.2- CATALANISME I REPUBLICANISME.
De fet el creixement del catalanisme polític, a partir de la marginació de Valentí
Almirall i de la seva línia esquerrana (sobretot a partir de l’aprovació de les Bases de
Manresa), havia provocat en els nuclis republicans certa malfiança, en considerar-lo
una ideologia conservadora i retrògrada. No es difícil en la premsa de la dècada
trobar afirmacions com la següent:
"Els catalanistes reunidos pretenden ser la voz del pueblo de Catalunya. Lo pretenden en
vano. No seran nunca populares aquí ni en parte alguna sus rancios ideales (...) nuestro
pueblo como todos los civilizados no ama los atavismos"42

Recordem, que en els conflictes colonials de la dècada dels noranta, tots els grups
republicans a excepció dels federals, havien assumit una línia centralista i patriotera
que a partir de 1899 projectaran en el catalanisme i en qualsevol moviment que, com
l’autonomisme, atemptés, a parer seu, contra la integritat d'Espanya.
Tanmateix, al llarg de 1900 els esdeveniments socials, i la intensa activitat
catalanista constitueixen un revulsiu per als republicans, forçats a la renovació de
plantejaments i a l’activisme, per emular els catalanistes. En principi hom observa un
rebrotament de l’anticlericalisme, i una hostilitat més sistemàtica contra el
catalanisme, amb qui es disputen primer les simpaties i després els vots de les
classes mitjanes. Quan a les classes populars, ni els republicans, ni els catalanistes
les consideren en principi un objectiu prioritari. Cap dels dos grups té un programa
social definit, ambdós situen l’objectiu ideològic per sobre de qualsevol altra qüestió.
En referir-se a la classe treballadora, adopten igualment un posicionament
paternalista i utòpic, en pretendre l’harmonia de classes, i l’interclassisme de manera
ideal, obviant els problemes, les diferències i les injustícies socials.
Pel que fa a la percepció obrera, catalanistes i republicans són sectors mesocràtics,
aliens als seus interessos vitals. Tampoc l’anarquisme, té la importància que se li ha
atorgat posteriorment, perquè és tracta més d’un sentiment ideal que d’ un
moviment organitzat i assumit per una classe obrera desmotivada i desmobilitzada
per la repressió i la manca d’opcions i de dirigents propis.
"Nuestra joventud proletaria se haya vacilante e indecisa con falta de instrumentos de
formació doctrinal y de propaganda. Havia si, un anarquisme ambiental difuso que se
encontraba presente en la cultura popular obrera (valores, conceptos, reflejos), un rechazo

41
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En aquest sentit vid. l’anàlisi de J.Romero Maura "La Rosa..." op. cit. pàg.87-91 i 98-108.
Joaquim Lluhí Rissech “El Francolí” , Setmanari federal de Tarragona 10-VI-1893.
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del estado y de la política, la revolución como mito, la solidaridad como práctica, pero no
algo parecido a una militancia, ni encuadramiento en ninguna organitzación.”43

Altres testimonis de l’època expliquen la situació de desorganització i desmotivació
de la classe obrera, però considerem la descripció prou explícita per entendre la
disponibilitat de la classe obrera davant d’un líder que els estimulés a la lluita per una
vida millor. Aquesta circumstància va ser aprofitada per Alexandre Lerroux, això
explica el ràpid èxit de les seves prèdiques entre els obrers.44
2.3- EL NAIXEMENT DEL REPUBLICANISME RADICAL.
En aquest context, l'arribada a Barcelona de Lerroux, personalitat republicana que ha
aconseguit cert prestigi per la seva actuació i empresonament a Madrid, constitueix
un revulsiu per als nuclis republicans barcelonins, la seva estratègia inicial
persegueix unir les diverses faccions republicanes, i també atreure’s a la classe
obrera amb la utilització d’ un discurs obrerisme suposadament anarquitzant, per tal
de guanyar-se la confiança d'aquests sectors socials, oblidats per la resta de
l'espectre polític. Com sabem en ambdós objectius va reeixir plenament.
Tanmateix, la divisa que unirà aquests sectors dissociats, serà la lluita
anticaciquista, element fàcil de consensuar per tots els sectors socials esquerrans, i
que coincidia amb l’objectiu prioritàri dels possibilistes. Ara bé, malgrat les
diferències en el si del catalanisme, la percepció externa de la incorporació
d'industrials i burgesos a partir de 1900, configuren encara més la visió dretana,
patronal i clerical del moviment, que preexistia entre obrers i republicans, i
l'espontània hostilitat ideològica dels anys anteriors, es transformà en quelcom més
visceral, per l’actuació demagògica dels nuclis lerrouxistes.45

3-LA VICTÒRIA DE LA LLIGA REGIONALISTA I EL CATALANISME.
La Lliga Regionalista, que va començar com un pacte electoral, es presentava en
inici com un grup interclassista, ja que volia aglutinar el màxim d’elements
interessats en aconseguir per tots els catalans el respecte a la pròpia identitat i
l’ansiada autonomia, enfrontant-se amb el règim a través de la lluita política. Com
sabem la tendència política havia generat la tensió i la ruptura en el catalanisme
unitari, dominat pel sector intransigent que continuava abominant de la participació
política. Tanmateix, l’aliança amb el sector burgès va refermar aquella idea de
traïció als ideals “purs” del catalanisme. Ara bé els primers triomfes electorals de la
Lliga i sobretot la incidència social d’aquests transformaren poc a poc l’opinió dels
43

Anselmo Lorenzo, article retrospectiu a “La Publicidad” 21-9-1905, es refereix a la situació del moviment
obrer a Barcelona abans de Lerroux.
44
Vid entre altres Josep Pla “F. Cambó” pàg 90 i ss, i també Borja de Riquer op. cit. pàg.48.
45
Vid. Cullà i Clara, J. "El republicanisme...." op. cit. pàg. 109
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elements més moderats, els quals cercaran l’apropament amb els regionalistes,
per tornar a reconstituir un Catalanisme Unitari que ja era una utopia.
En la primera dècada del segle, els regionalistes obtindran petites batalles front al
centralisme i també front al republicanisme, tot i que com veurem, no
aconseguiran els objectius que s’havien proposat.
En primer lloc, perquè tot i que el seu projecte interclassista, va ser capaç
d’aglutinar progressivament amplis sectors de les classes mitjanes urbanes i
també de les mateixes forces rurals, no connectarà amb tothom: la major part de
les classes treballadores recelen del nou partit catalanista pel que reflexa de
burgès i conservador, especialment quan a partir de 1902, els conflictes socials,
obliguin La Lliga a prendre partit pels sectors patronals, que formen el grup més
poderós de la coalició.
En segon lloc, l’antagonisme ideològic i polític front al republicanisme radical,
agreujarà els conflictes socials i l’entesa amb el govern i la classe política
espanyola. Lerroux va obtenir força èxit en presentar la Lliga dins i fora del
Principat com representant dels interessos d’una burgesia explotadora, i també
com a portaveu del “separatisme” catalanista. Aquesta darrera qüestió
impossibilità durant la primera dècada, que la Lliga obtingués cap audiència en les
seves reivindicacions econòmiques o autonomistes per part de la classe política
espanyola.
A continuació exposarem els fets i elements característics d’aquesta trajectòria, de
gran importància en la història del catalanisme, i també en la consolidació de
l'Orfeó Català com a entitat identificada amb el catalanisme conservador i religiós
que va representar la Lliga Regionalista.
3.1-LES ELECCIONS GENERALS DE 1901.
Tot i que la lluita contra la corrupció de l’Estat era l’objectiu prioritari per regionalistes
i republicans, desde la Campanya electoral de 1901 tots dos grups esdevenen
enemics irreconciliables. Si el republicanisme anterior a Lerroux, veu el catalanisme
com un moviment conservador, clerical i antiliberal, el Lerrouxisme, afegeix i explota
en les capes baixes de la societat l'espanyolisme i en conseqüència la presumpció
d'atac contra la unitat de "la Pàtria" o "separatisme" de tots els catalanistes. Per
això, malgrat que la demagògia Lerrouxista és presenta externament com un
moviment revolucionari, els seus efectes representen per al govern una preocupació
menor i més controlada del que suposaria una nova secessió nacional.
Lerroux serà l’artífex d’aquest antagonisme i també de la conversió d’una gran part
de la classe obrera al republicanisme radical i a la lluita política contra el caciquisme.
Pel que fa a l’objectiu comú, tant regionalistes com republicans s’empren a fons per
combatre el frau electoral: depuració del cens, propaganda, vigilància del vot a través
d'interventors... per evitar que un cop més l’aparell del govern i els seus cacics locals
impedissin unes eleccions reals, ara bé, els radicals emprarem mètodes molt més
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agressius e intimidadors. Igualment en aquesta Campanya, Lerroux inicia la
modernització de les tècniques de propaganda política, abordant de forma directa a
l'electorat, distribuint informació al carrer, no sols a través dels mítings en centres o
llocs determinats.46
La campanya electoral fou molt agitada i plena d’incidents per l’actitud provocadora
dels piquets a sou dels cacics i dels republicans, des de la Veu de Catalunya, sovint
es denuncia o s’ironitza per les noves tàctiques utilitzades per a aquests últims, com
per exemple el fet que els republicans omplissin el terra de les rambles de Barcelona
amb la candidatura Lerrouxista el dia abans de les eleccions:
"Mai s'havia vist una candidatura que anés tant per terra ni un nom tant arrossegat pel
fang..."47

Per la seva part La Lliga mobilitza les associacions i centres simpatitzants per tal de
depurar el cens electoral i aconseguir que tothom hi vagi a votar.48
Al llarg del mes de maig La Veu, fa un seguiment de la Campanya i dels incidents i
reaccions que es produeixen, fins i tot els anuncis i les caricatures fan referència a la
situació.49 També tracten d’explicar com els cacics i els republicans radicals,
intenten desestabilitzar la situació social.50
"... En primer lloc, un adroguer del c/ de l'alegria, home molt conegut que ha anomenat
darrerament diferents alcaldes de barri i que tothom sap per la Barceloneta, que té a mig coll
una acta de regidor. Ademes ha presidit diverses corrides de toros efectuades en aquell
barri. És de la Junta del casino fusionista dels Srs. Comas y Collaso.
Altre dels organitzadors, es un individu que va tenir un càrrec molt important a l'Associació
dels Coros de clavé de la que va sortir enduent-se fondos (es deu referir a Eusebi Benages).
Sembla que actualment és alcalde de barri. És secretari de l'anterior (...) Alguns dels
esvalotadors són gent ben coneguda a la Barceloneta per la seva mala conducta, entre ells
havia barrejats alguns municipals vestits de paisà. (...)"51

Aquesta darrera denúncia i la impunitat d'alguns municipals implicats en les
conxorxes i esvalotaments, queda explicat pel diari en l'anècdota de que en anar a
detenir la policia un dels esvalotadors un altre company li digué: "Deixa'l anar, que és
de la Barceloneta", amb aquesta contrasenya, la gent de La Veu vol denunciar la
corrupció existent i com les víctimes són els catalanistes i no els esvalotadors, que
tenen un dels seus quarters generals en el casino esmentat de la Barceloneta, fet
que motiva denúncies per part d'altres associacions i veïns del Barri de la
46

Més informació sobre aquest tema a Culla i Clarà, Joan B. “ El republicanisme lerrouxista a Catalunya
(1901-1923), Curial, Barcelona 1986.
47
“La Veu de Catalunya “,19-5-1901.
48
Entre altres LVC 3-5-1901. “El Meeting d’anit “( T. Nou Retiro), i també “El Meeting de dijous”, on es
sintetitza el discurs del Dr. Robert, parlant de la modernitat i progrès de la seva coalició.
49
Els lemes més repetits són “l’enemic és el cacic” , i “Fòra Cuneros” que apareixen en diverses caricatures
al llarg del mes.
50
LVC 4-5-1901. “Els causants dels esvalots”, on expliquen detalladament un dels molts incidents ocurreguts
durant la campanya i el tarannà de les persones implicades amb els radicals.
51
LVC 4-5-1901. “Els causants dels esvalots”.
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Barceloneta, per tal de que l'opinió pública no confongués l'activitat d'aquests nuclis
amb l'opinió i l'actitud de tot el barri. Aquestes denúncies es repeteixen al llarg del
mes a les pàgines de la Veu. Igualment és produeix una nova suspensió de les
garanties constitucionals, a causa de l’ambient de conflictivitat que es viu a
Barcelona 52
Al llarg de la Campanya, les dues formacions aconsegueixen un nombre
considerable d'interventors que garanteixin una votació real dels electors. En aquesta
acció Lerroux aconsegueix mobilitzar més de 100 interventors totalment lligats a la
seva persona, que constituiran llur brigada personal, disposats a fer el que calgui pel
líder. Es fomenta el culte personal i la mobilització i fervor de les masses, a l’estil
americà, comença, en definitiva, el fenomen Lerrouxista que tant mals de cap havia
de donar als regionalistes en els anys següents.
Cada formació genera el seu electorat propi, entre les classes mitjanes, la
candidatura dels quatre presidents adquireix força i va guanyant el favor de l'opinió
publica moderada. Els gremis de comerciants tancaren les seves botigues per anar
als mítings i recomanaren votar la candidatura que reivindicava el concert
econòmic. 53
Malgrat no acudir a votar més d’un 10% de l’electorat, el control de les
votacions 54supera totes les previsions dels cacics, que pateixen la primera i
definitiva derrota electoral del sistema al Principat. El 19 de maig, davant de la
sorpresa de tothom, la candidatura regionalista va guanyar les eleccions a
Barcelona.55 Els altres tres escons de diputats disponibles ho foren pels republicans
Alexandre Lerroux i Pi i Margall i pel liberal Maristany, aquest darrer únic candidat
dinàstic elegit. Era tota una gran derrota governamental i una gran victòria del
catalanisme conservador. 56
L’èxit electoral de la Lliga va sorprendre gratament l’opinió pública catalana, que va
viure indignada els problemes dels regionalistes per arribar a ocupar els seus escons
al Congrés de diputats.57 Aquesta preocupació, pel resultat de l’escrutini, es pot
veure anecdòticament fins i tot en la publicitat, una de les empreses que
habitualment s’anuncien en el diari, en la seva propaganda diu així:

52

LVC 7-5-1901- “Llei Marcial”. El governador Ramón Larroca i Pascual, d’acord amb el Capità General,
imposen una nova suspensió a causa de la conflictivitat general i de la vaga de tranvies en particular.
53
LVC 15-5-1901. “Campanya electoral”, igualment amb el títol de “Els diaris de Madrid contra la integritat
d’Espanya”, hom recull totes les manifestacions contràries a les reivindicacions catalanes i les acusacions de
separatisme que se’n fan als catalanistes.
54
LVC 18-5-1901 “Guia de l’elector” informa i desplega tots els col.legis electorals, les llistes i càrrecs.
També hom demana als electors que vagin a observar l’escrutini per tal que no pugui haver trampes.
55
Vid. LVC 19-5-1901- edició del vespre “Les eleccions d’avui”, o es fa un resum de la jornada.
56
vid. A.Hurtado: Quaranta anys d’advocat, vol I pàg.56-57., igualment pels resultats de la junta Provincial
del cens “La Veu de Catalunya 23-V-1901)
57
LVC 21-5-1901, “Resultats de l’escrutini”, denúncia les mentides i estratègies governamentals per negar el
triomf electoral.
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"TOTS ELS CIUTADANS DE GUST I INDEPENDENTS RECONEIXEN QUE EL XAMPANY MERCIER
ES MILLOR I HA OBTINGUT MES VOTS QUE LA MAJORIA DE MARQUES CACIQUISTES. 58

Entremig d'aquest procés, la Unió Catalanista convoca i desenvolupa l'Assemblea de
Terrassa (el mateix mes de maig), plantejada per cercar la reconciliació amb els
possibilistes, i que efectivament es va desenvolupar en un clima harmònic, tot i que
la unificació no va quallar.59 La Veu parla d'ella 60, amb esperit de confraternització
durant aquests dies.
"L'Assemblea de Terrassa"
"... que els acords de l'Assemblea de Terrassa, i sobretot l'esperit que els ha inspirat
regeixen sempre més dintre de la Unió. Així aquesta entitat tornarà a ser una força positiva i
a contribuir a la gran empresa de restaurar nostra Pàtria.
Així ho desitgem pel bé de Catalunya i de la Unió Catalanista"61.

Les primeres actuacions dels diputats, l’estiu de 1901, foren seguides amb gran
expectació. La sorpresa inicial, havia propiciat el relaxament en l'hostilitat que
sostenien els catalanistes intransigents, front al grup possibilista, i les actuacions dels
diputats va mantenir l’esperança dels catalanistes neutres en una propera unitat del
catalanisme.62
La tornada dels diputats a Barcelona va constituir tot un esdeveniment ciutadà, però
la personalitat més aclamada fou el Dr. Robert, elevat a la categoria d’heroi nacional.
Robert, a més de ser el President de la Lliga Regionalista, era una persona
accessible i dialogant, per això els intransigents iniciïn converses dirigides a
aconseguir la reunificació63, que es veuran frustrades amb la seva sobtada mort el
1902.
La Lliga però, es manté al marge de les intencions de la Unió Catalanista, a la que
considera una formació retrògrada, i tot i acceptar el clima conciliatori, comencen la
seva expansió pel Principat, en base a la creació d'entitats afiliades: Girona, Lleida,
Mataró, Granollers, Manresa, Olot, Vic, Falset, Vilafranca..., que en alguns casos
havien tingut origen en un nucli catalanista pertanyent a la Unió; aquest procés va
afeblir progressivament la Unió, quins dirigents es replantegen, fins i tot,
l’abstencionisme electoral.64
El novembre del mateix any 1901, hi hagué eleccions municipals a Barcelona,

58

LVC 25.5.1901, p.3
Per a aquest tema vid. Llorens J. op. cit. pàg.202 i ss
60
LVC dies 26-5-1901 i 27-5-1901, i 29-5-1901,“L’Assemblea de Terrassa”
61
LVC 29-5-1901. L'Assemblea de Terrassa.
62
Vid LVC 24-6-1901 “La Protesta dels nostres diputats”, tambe és repeteixen informacions al llarg de tota
aquella setmana. Tanmateix s’inicia una campanya per preparar la rebuda dels diputats a Barcelona, que
continua en els primers dies de juliol.
63
Llorens, J., "La Unió..."op.cit. pàg.405-409.
64
Vid Borja de Riquer, op. cit. pàg.246.
59
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on quedà definit el nou espectre polític que dominaria el Consistori en els propers
anys: 11 regidors per la Lliga, i 10 pels republicans, els 6 restants es repartien entre
les altres forces polítiques.65
La campanya electoral prengué una gran virulència, fomentada per Lerroux, amb
acusacions i desqualificacions personals, que es reflecteix també a la premsa
catalanista i republicana.66 Tot plegat, propicien un ambient força caldejat, que es viu
en tota la societat barcelonina, de forma visceral i que divideixen la ciutat entre
districtes o barris obrers i burgesos.67 Els episodis de Barcelona són exagerats per la
premsa del país, qui transmeten a l'opinió pública la sensació de que la ciutat comtal
està quasi en peu de guerra. La Veu, en la seva periòdica recopilació “Els diaris de
Madrid contra la integritat d'Espanya”, recull algunes d’aquestes reaccions, i també
les dels que sol.liciten ma dura per tallar la conflictivitat. 68
La Veu de Catalunya, va tenir un paper molt important en la formació de l’opinió
crítica recollint al llarg de l’any diversos articles de fons sobre la necessitat de
moralitzar el país, d’acabar amb la corrupció política, i d'aconseguir les llibertats
individuals i col.lectives dels ciutadans. Igualment, va propagar les aspiracions i
arguments del catalanisme possibilista de la Lliga, i de com aquest podia
regenerar veritablement a Espanya. 69
Tot i la importància donada a Barcelona, com a capital del Principat, La Veu, també
recull i denúncia les irregularitats comeses en altres localitats, com a conseqüència
de l’actuació dels cacics, en els mesos següents, a les eleccions municipals:
A tall d’exemple “Desde Girona”, es denuncia que:
"Han estat processats a conseqüència de la manifestació que es va realitzar en la pressa de
possessió del nou Ajuntament i per la declaració d'incapacitat contra dos dignes regidors
catalanistes". (...)

També en parla de la manifestació, que acompanya els joves detinguts:
"... una multitud de patriotes de totes les classes socials, entre es que hi havia moltes
senyoretes, ha acompanyat als seus respectius domicilis els set joves catalanistes
processats, que han estat posats en llibertat mitjançant una fiança. Continua la indignació
popular".70

65

Vid. Molas I, op.cit. pàg.50 i ss.
Vid les justificacions de La Publicidad 14-11-1901.
67
Els vots i les simpatíes republicanes surten majoritàriament a les barriades obreres:Sant Andreu, Sant
Martí, Horta, El Poblet, Poble Nou i La Barceloneta.
68
A tall d’exemple, recollit de Epoca 19-11-1901, “Deducciones de un debate”, en LVC 9-1-1901.
69
En tot aquest programa editorial, té un paper destacat la direcció de Prat de la Riba, però també d'altres
col.laboradors com Gabriel Alomar "La rehabilitació del sentit moral" La Veu de Catalunya 7-6-1901, p.1.
66

70

LVC 9-1-1902, “Política annexionista”.
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En definitiva, el revulsiu que provoca la victòria electoral de la Lliga, transforma i
mobilitza totes les forces catalanistes a favor del nou partit i dels seus dirigents,
contra l'enemic comú: el centralisme i els seus representants, que pretenen continuar
controlant el poder malgrat haver perdut les eleccions. La societat civil, les entitats
culturals i associatives reben una forta embranzida, en albirar una nova esperança
d'aconseguir per la via electoral la representació de les seves reivindicacions i
reconeixement nacional. Un element pertorbador en aquest camí, va ser la força
creixent del republicanisme radical, anticatalanista, entre les masses populars de
Barcelona, i en menor grau en altres poblacions catalanes, (amb presència de
població obrera i immigrada), on el discurs pseudorevolucionari de Lerroux va captar
voluntats i militàncies contra el conservadurisme, el separatisme i el clericalisme que
hom atribuïa a la Lliga Regionalista i a tots els catalanistes en general.
4.-L’ORFEÓ CATALÀ ENTRE LA UNIÓ CATALANISTA I LA LLIGA.
Si els anys anteriors l’Orfeó Català havia tingut alguns problemes amb determinats
nuclis republicans, en aquesta conjuntura aquests s’incrementaran, l’entitat esdevé
objecte de les ires d’alguns diaris republicans, qui reconeixen llur valor artístic però
també el simbolisme catalanista que ha adquirit l’entitat en els anys anteriors. Les
circumstàncies polítiques, que hem esmentat anteriorment, especialment pel que fa a
l’enfrontament entre els catalanistes i d’aquests contra els republicans, imposen
novament una línia de prudència en les activitats i actuacions de l’Orfeó Català, que
es refugia en la vida i els contactes artístics, evitant tant l’enfrontament amb les
autoritats, en aquelles actuacions on es poden originar aldarulls, com en la visita a
poblacions on la lluita entre els elements catalanistes és massa viva, com és el cas
de Lleida, on continua l’enfrontament amb el governador civil, i també entre els grups
catalanistes de la Ciutat. Aquests fets farà refusar novament la invitació per a actuar
a les festes de Lleida de l'any 1901, tot i que la justificació és prou convincent: són
dies feiners i el cor no es pot desplaçar, no hi ha cap intenció de fer-ho, ni en altres
dies alternatius que es proposen a la vista de canvis previsibles, per les
circumstàncies conflictives que s'apleguen a Lleida en aquells dies.71

ORFEÓ CATALÀ
Pça de Sant Just nº4
BARCELONA, 3 abril de 1901
Excm. Sr. Alcalde de Lleida
Distingit Sr. meu: Plau-me acusar-li rebut de sa carta del 31 del mes passat, sentint no poder
contestar en definitiva a sa proposició. Per a que l'Orfeó faci una sortida es precís que abans
ho acordi la Junta Directiva, i fins que aquesta es reuneixi, que serà dintre de tres o quatre
dies, no podem contestar als seus bons desitjos que agraïm moltíssim.
Si la Junta acorda fer l'excursió seria amb tota seguretat per als dies 11 i 12 a fi de poder
aprofitar la festa del 12.

71

Actes J.D. O.C. 11-4-1901.
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Poca cosa puc dir-li fins a saber si podrà venir l'Orfeó, el nombre de coristes entre homes,
nois i senyoretes amb els seus acompanyants és de 200 a 250.
En espera de poder complaure a la digníssima representació del poble de Lleida, s'ofereix de
V.affm S.S.q.b.s.m.
El Director de l'Orfeó Català. Lluís Millet.72

Una segona carta el dia 12 d'abril de 1901 diu:
"Excm.Sr. Alcalde de LLeida.
Molt Sr. Meu: Reunida ahir la Junta va ocupar-se detingudament de la seva proposició, i
desprès de prendre en compte els inconvenients que ens porten el fer sortides en dies
feiners, ja que molts de nostres coristes no poden deixar el treball, va creure's el cas indicar-li
la conveniència d'aplaçar l'excursió per al mes de juny, del que podrien escollir-se els dies
23 i 24 , o bé els 29 i 30, aprofitant així dues festes seguides.
En espera de poder satisfer els seus desitjos per a una de les dates indicades, queda Mentre
tant a ses ordres son affm S.S. q.b.s.m.
El Director de L’Orfeó Català. Lluís Millet. 73"

Igualment, la prudència i la normativa governamental de prohibir “Els Segadors”, i
altres manifestacions per part del públic i/o del cor, obliguen a desestimar altres
sortides i actuacions, al llarg de l’any i a cavil.lar molt les decisions d'acceptar d'altres
per les imprevisibles repercussions que qualsevol manifestació del públic assistent
als concerts pugui general:
“Associació "LLevor" de S. Feliu de Guíxols, demanant antecedents per visita Orfeó Català,
indicar tasques impedeixen acceptar nova proposició. També Vic.- cap acord definitiu.” (...)
“Homenatge a Verdi”- Es demana la Cooperació de l'Orfeó Català a la festa en Palau de
Belles Arts, trobant-se preparant un concert pels socis protectors no es possible. (...) Davant
la insistència Sr. Paris que l'Orfeó no deixi d'anar i atenent la Directiva que dit Sr. es
propietari del T. Novetats, únic que actualment reuneix les condicions per donar concerts i
estimant que no convé a nostra Societat desairar a qui demà tindrem de menester, torna
sobre son acord i resol accedir.”(...)
"Catalunya Autònoma, es desestima la petició de l'Associació catalanista de col.laborar amb
la festa en honor dels poetes premiats i del consistori dels Jocs Florals, que té projectada
celebrar en el T. Principal"..”74

En tots aquests exemples, l’element comú és evitar les actuacions conflictives que es
podrien donar, i que podrien provocar una suspensió governativa. Sanció que encara
perjudicaria més les actuacions i desplaçaments.

72

Orfeó Català, correspondència, Caixa 1901. Lleida.
Orfeó Català, correspondència, Caixa 1901. Lleida.
74
Actes J.D. O.C. 11-5-1901
73
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Igualment no podem obviar la circumstància que l’escissió del catalanisme provoca
en l’entitat i la dificultat de conviure d'elements “heterogenis” pel que fa a la visió del
Catalanisme, circumstància que la directiva intenta salvar obviant qualsevol qüestió
espinosa i consagrant a l’Orfeó com a símbol d’un catalanisme ideal i sense fissures.
L’Orfeó continua mantenint una política de bones relacions amb la Unió catalanista,
i respon a diverses iniciatives d’aquesta (com la d’encapçalar la campanya
d’elaboració d’una bandera per a la Unió, en la que hom pretén que participi tot el
catalanisme)75 o l’homenatge que la Unió féu a l’Orfeó per commemorar el primer
aniversari de l' embargament per la hisenda. En aquesta ocasió, l'Orfeó s'erigeix en
protagonista d'una acció catalanista contra el centralisme, en acceptar l'homenatge
que hom feu per rememorar l'episodi de l'embargament de la senyera, al que no
obstant no se li donarà gaire publicitat, per raons òbvies.
“S'acorda es celebri una festa solemne d'entregar el regal en commemoració de
l'embargament de la senyera, fixant-se la celebració pel 22 de setembre, posant-se
prèviament d'acord amb la comissió organitzadora de dit obsequi els sr Rocamora i
Mascaró”.76

El dia 25de setembre de 1901, es constata haver fet aquesta festa el diumenge 22:
“ Entrega de la joia amb que s'obsequia a la senyera (...) en dita festa va assistir una bona
representació de la Junta Permanent de la Unió Catalanista, assistint-hi el president Sr.
Folguera i Duran qui amb un eloqüent parlament feu una sentida apologia de la vida de
l'Orfeó Català.”

Per la seva part la memòria anual feia una extensa crònica, de la que seleccionem
alguns fragments interessants:
"Per a commemorar l'odiós embarg de la nostra estimada Senyera, el 22 de setembre es feu
entrega de l'obsequi que diferents entitats de Catalunya i Mallorca dedicaven a enriquir el
preuat símbol de nostra associació. Amb tal motiu s'organitzà una simpàtica festa a la que hi
concorregueren els representants de dites entitats entre elles una nombrosa Comissió de la
Unió Catalanista i gran nombre de personalitats notables en el Catalanisme, entre les que
figurava, en representació dels altres diputats regionalistes per Barcelona, en Sebastià
Torres (...) En Joan de la C. Coca, pronuncià un lluït parlament donant compte dels treballs
realitzats fins el moment de fer entrega de dit obsequi, consistent en una rica argolla d'or
amb finíssims esmalts on hi campegen els escuts de les comarques contribuents, destacantse com a tanca de dita argolla un artístic esmalt sobre or representant un Sant Jordi ofrena e
la Unió Catalanista, quin dibuix es degut al notable artista català en Alexandre de Riquer i
extret del projecte que ha d'ornamentar la bandera que les dones de Catalunya ofereixen a
la Unió Catalanista.77 (...) El Sr.Folguera i Duran, amb paraules d'una eloqüència
corprenedora posà de relleu els títols de glòria que per les seves gestes patriòtiques i
artístiques es deuen reconèixer a l'Orfeó Català. Posa a nostra Institució com a cabdal de
totes les artístiques catalanes quines- digué- han de prendre son exemple i seguir el camí
75

Aquesta nova campanya no es verificarà, fins 1903, com explicarem més endavant.
Actes J.D. O.C. 29-8-1901
77
En l'acte parlen també Folguera i Duran (President de la Junta Permanent de la Unió Catalanista) qui
destaca la tasca patriòtica i artística de l'Orfeó Català i Joan Millet (President de l'Orfeó Català) qui agraeix
l'obsequi i la festa.
76
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que l'Orfeó els hi esbrossa, fent una hermosa comparació amb la Unió Catalanista , la que
porta també el seguici de les entitats patriòtiques que per tot Catalunya treballen per les
reivindicacions de la Pàtria. (...)78 La Unió catalanista fou vitorejada xardorosament ,
demostrant així en la representació de la Unió nostre agraïment pel gran nombre d'entitats
adherides a la mateixa que durant el pelegrinatge artístic i patriòtic de l'Orfeó Català, han
col.laborat a nostra obra i ens han distingit amb obsequis i delicades atencions."79

L'Orfeó Català, continua col.laborant amb les iniciatives patriòtiques de la Unió
Catalanista, però també comença a mostrar les seves simpaties vers els
possibilistes. Un dels episodis que va tenir una resposta unitària de tot el catalanisme
va ser la defensa del Bisbe Morgades, hostigat desde Madrid per la seva Pastoral en
favor de l'ensenyament del catecisme i la predicació en català.80. Els Diputats
catalans van fer una ferma defensa, al Congrés dels Diputats, de la personalitat i
actuació del Bisbe. La seva mort i el seu enterrament, l'any 1901, va commocionar
tota Catalunya i els reconeixements a la seva obra en pro de la cultura catalana es
veié en tots els actes fúnebres i d'homenatge que postumament rebé aquesta
personalitat eclesiàstica. L'Orfeó Català, hi estigué present en tots i així ho reflectia a
la memòria d'aquell any convuls.
"L'Orfeó Català que no deixa mai pas de banda sense oblidar les seves tasques artístiques,
el moviment patriòtic de Catalunya i que ha procurat sempre cooperar i contribuir a aquest
moviment, ha tingut aquest any proppassat ocasió de manifestar-ho públicament en dues
ocasions, si bé la primera fou ben sensible ja que es tractava de la pèrdua del que fou Sr.
Bisbe de Barcelona, Dr. Morgades y Gili, il.lustre Restaurador del nostre monument històric,
de l'antic Monestir de Ripoll.
L'Orfeó Català concorregué amb senyera alçada i una nutrida representació de la Junta, cor i
socis protectors a l'enterrament del Bisbe Morgades verificat el dia 10 de gener. Aquest tribut
al Bisbe català que tan treballà per la renaixensa de la Pàtria catalana i que tan s'havia
interessat per la nostra Institució, fou una ben petita manifestació per a correspondre als
mereixements de tan il.lustre patrici."(...)
"També l'Orfeó respongué amb entusiasme a la crida que feu la Unió Catalanista, assistint a
la manifestació que es realitzà com a protesta per l'empresonament de 30 companys
catalanistes que en la nit del 11 de setembre anaren a portar unes corones al peu de
l'estàtua del màrtir de les llibertats catalanes, En Rafael de Casanova, quina manifestació
tingué per objecte repetir tot Barcelona amb representacions de tot Catalunya, l'acte realitzat
per dits companys"."(...)81

Algunes iniciatives de la Unió es veuran frustrades per la complexitat política viscuda
en un any d’eleccions generals i municipals, que com hem descrit anteriorment,
escalfen molt l’ambient social i endureixen la repressió de les autoritats.:

78

A continuació del discurs d'agraiment de Joan Millet, es fa constar el repertori amb obres de Millet, Mas,
Brudieu, Nicolau,i Palestrina, que acaba amb l'harmonització de Millet dels "Segadors".
79
Memòria anual l901, pàg. 10-12, es fan constar també tots els objectes rebuts en les darreres visites
efectuades per l'Orfeó Català a diverses poblacions catalanes, de Mallorca i de les ciutats franceses visitades.
80
Vid. Maduell, A. "Les bases de Manresa i la Pastoral de Morgades" episodis de la Hª nº294, Ed. Dalmau,
Barcelona 1992.
81
Memòria 1901, pàg. 12.
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“Es consigna una comunicació anterior:
Invitació de la Unió Catalanista, convidant a nostra institució que cooperi amb la manifestació
del pròxim diumenge amb motiu de col.locar una corona a l'estàtua del nostre patrici Rafael
de Casanova, com a protesta de l'empresonament arbitrari de 30 companys de causa que en
la vetlla de l'aniversari de la trista jornada de l'11 de setembre de 1714 dipositaren corones
en l'estàtua que Barcelona aixecà a tant esforçat campió de les llibertats de Catalunya.
s'acorda contestar acceptant la invitació i disposant-se a assistir a la manifestació en
corporació i amb la senyera alçada, quina darrera cosa no fou possible per haver-hi
disposicions governatives que s'hi oposaven”.82

Les dificultats per mantenir la neutralitat, també són evidents en aquests anys, en
que continuen participant i introduint-se en l'entitat elements heterogenis del
catalanisme com R.Picó i Campamar, J.Vallès i Ribot, J. Carner, etc...83
Un exemple del que acabem de dir va ser el cas de la polèmica nominació de Pi i
Margall com a president dels Jocs Florals de l’any 1901, en el que dissentien els
elements de la Unió i de la Lliga. Tot i que la directiva, pel que sembla ja havia
pensat e convidar-lo com es feia habitualment amb tots els personatges que
visitaven Barcelona, alguns dels socis dubtaven que es fes, probablement per les
simpaties creixents de la Directiva front a la Lliga, i en contra d'algunes de les
actuacions de la Unió. El fet anecdòtic, explica com en el si de l’entitat alguns socis
que no comparteixen aquestes simpaties cridin l’atenció de la Junta sobre el tema:
“Altra proposta: Cas de que el Sr. Pi i Margall vingui a presidir les festes dels Jocs Florals
d'enguany, se li faci conèixer la nostra patriòtica institució com és costum fer amb els
personatges que visiten ...”84

En el mes d’abril, un cop confirmada l’assistència de Pi i Margall, hom torna a
presentar una comunicació de diversos socis insistint en el tema:
“Comunicacions varios socis demanant es doni una vetllada artística amb motiu visita Pi i
Margall. La Junta ja ho havia acordat.85

Tot i la polèmica inicial, Pi i Margall va estar a l’alçada dels esdeveniments i
aconseguí elaborar un discurs que malgrat les circumstàncies polítiques cap
catalanista podia refusar. La Veu fa un elogi del discurs inaugural, llegit per Vallès i
Ribot, del que seleccionem:
"Jocs Florals".
En parlar d'aquest esdeveniment anual, La Veu, destaca el discurs inaugural de Pi i Margall,
llegit pel seu amic Vallès i Ribot, del que seleccionem:
"L'amor a la llengua encomana l'amor a la terra. La nova direcció de la literatura va imprimir
una nova direcció a la política. Si abans havien viscut deslligats de tot jou, per què no hem
de disfrutar ara de les llibertats que teníem amb els reis d'Aragó i fins de Castella (...)" 86
82

Actes J.D. O.C. 25-9-1901
Actes J.D. O.C. 4-1-1901.
84
Actes J.D. O.C. 29-3-1901.
85
Actes J.D. O.C.20-4-1901.
86
LVC 6-5-1901, pàg. 2.
83
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En aquest discurs Pi i Margall, fa també una defensa del federalisme. En comparar
les llengües i les literatures de Catalunya i Castella, argumenta a través d'elles la
diversitat de caràcter i de mentalitats de una nació i l'altra, per refermar la necessitat
de conviure en un estat federal totes les nacions i terres d'Espanya, mantenint la
unitat en la diversitat.
Finalment durant aquells dies, Pi i Margall visita l’Orfeó Català, fet que es recollit
ampliament per la premsa, obsequiant l'Il.lustre hoste amb una selecció del seu
repertori tradicional.87 Les simpaties vers l’il.lustre republicà, també es posen en
evidència amb motiu de la seva mort, i l’Orfeó Català assistirà, per delegació, als
actes d’homenatge que se li tributen:
“Comunicació de l’Associació Catalanista “Catalunya y Avant”, convidant a una vetllada
necrològica en honor de Francisco Pi I Margall”.88

Malgrat les desavinences en el sí del catalanisme, el centralisme és l’enemic comú,
contra el qual s’ha de lluitar, aquesta idea és una opinió generalitzada, que es
viscuda en qualsevol situació quotidiana, com una lluita col.lectiva. Aquest fet es
deixa veure en una proposta que es presenta a la Junta General de l’any 1901, i que
justifica deixar d'emprendre actuacions col.lectives de conservació del patrimoni
cultural, si aquestes poden ser controlades pels governs de Madrid.:
“Sr. Ribé- Excitant l'Orfeó prengui iniciativa per arbitrar recursos per reedificació del monestir
de Poblet, que ho podia aconseguir donant un concert per tan fi patriòtic, començant amb el
rendiment que donés la llista de subscripció que per a dit objecte es podria obrir, designant
una comissió que es fes càrrec dels donatius que es recollissin.
Sr. Martinez, observa al Sr. Ribé que essent Poblet declarat Monument Nacional, tots els
arbitris que es recollíssim aniríem a parar a Madrid a on los hi donarien la inversió que
s'acostuma en aquests casos doncs començant per nomenar una comissió tècnica que
estudiar lo que es podria fer-se, aquesta comissió duraria tant com els diners que arbitressin
per les obres, resultant que la comissió se menjaria aquestes, i mai es començarien aquelles
i aquestes. (...) tot el que es faci en aquest sentit seria inútil.
Sr. Suñol, s'adhereix al que diu el Sr. Martinez i es dol que no es pugui portar a terme obres
tant dignes i meritòries però que seria "donar carn al llop", ja que gràcies a l'organització que
a Madrid donen a aquests assumptes els diners que es recaudessin servirien per tot menys
per Poblet”.89

La primera victòria electoral de la Lliga, també té un efecte positiu en l’Orfeó Català,
especialment en els sectors afins al possibilisme, que fan tot el que poden, per tal de
contribuir a la Campanya d’aquesta. El 8 d’octubre de 1901 durant la Campanya
electoral municipal, trobem en acta:

87

Vid. La Renaixensa 6-5-1901, LVC6-5- 1901, Diario de Barcelona 6-5-1901, La Vanguardia 6-5-1901, etc.
Actes J.D. O.C. 10-12-1901.
89
Actes J.G. O. C. 20-1-1901.
88
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"Lliga Regionalista- Desprès de discussió s'aprova a proposta d'alguns individus de la Junta
facilitar a la Lliga Regionalista per a que col.loqui una bústia... o semblant a l'escala del
nostre local per recollir dates, a fi de facilitar els treballs per les pròximes eleccions de
regidors, sense que la nostra societat hagi de prestar cap auxili de personal i demés a dita
entitat i sols com a concessió perquè eles ser. Socis de l'Orfeó que desitgin concórrer a la
lluita electoral tinguin facilitats per saber si figuren a les llistes electorals".

En aquesta decisió, de suport a la via electoral, cal tenir present el canvi de
posicionament de la Unió Catalanista en els mesos precedents, que com ja hem
esmentat passen de l’hostilitat a la declaració de que donarien públic suport a les
candidatures electorals de la Lliga a les eleccions de novembre90
Igualment, la defensa de Robert de les Bases de Manresa, al Congrés dels diputats
(el 26 de novembre), serveixen d’excusa al sector més moderat de la Unió, per
afavorir l’acostament i declarar la feina de La Lliga de veritablement catalanista. 91
La Veu responia amb indiferència a aquesta nova orientació92 i només el Dr. Robert,
es mostrà sensible i agraït per la bona voluntat i el suport rebuts de la Unió.
En aquesta aproximació tenen molt a veure la pressió de personalitats i associacions
neutres que com l’Orfeó Català, es decantaven per un catalanisme ideal, on la idea
quasi religiosa de la causa catalana, havia d’estar per sobre de qualsevol altre
element distorsionador. Tot i no ser l’única entitat que maldava per aquesta cohesió,
l’Orfeó Català, com venim dient, va ser un instrument clau en els períodes de crisi i
definició dels grups catalanistes, perquè va representar allò que els unia, front als
elements discordants de les diverses faccions catalanistes, així ho creien i ho
afirmaven catalanistes i no catalanistes de diverses tendències:
“Avant, orfeonistes, amb vostres cants de pau: des del catalanista independent fins a
l’enemic de Catalunya s’hi veia entre el públic, agermanats com voldríem veure els catalans;
vosaltres els aplegareu amb vostres cants de sirena, i en entonar aquelles vibrants notes: “a
les armes catalans, que ens han declarat la guerra”, feren rebotre per terra totes les passions
humanes, fent que allí sols hi hagués catalans, tal com deu ser”. Pere Alsina i Combas.93

Les iniciatives comunitàries se succeiran com veurem en els propers anys, però en el
si de l’Orfeó Català hom observarà un progressiu distanciament de la línia massa
closa que prendrà la Unió Catalanista, i tanmateix un millor enteniment amb les
accions i campanyes de la Lliga Regionalista (malgrat els problemes de definició
d’aquesta formació política). En aquesta transformació progressiva tenen un paper
molt important el President Joan Millet,94 qui tot i ser una personalitat de consens
dins el catalanisme, era partidari de la via possibilista, prova d’això la trobem en la
90

Manel Marinel.lo. “La verdad del Catalanismo”. Barcelona 1901. p.202.
Vid. alguns números de La Renaixensa sobre aquest procès en especial: LR 3-12-1901, 6-12-1901 i 8-121901.
92
Vid. LVC 8-12-1901 “La feina dels inútils”.
93
La Nació Catalana 15-1-1900.
94
Cal recordar que Joan Millet, havia format part de la Junta Directiva de la Unió el l898, quan aquesta va
haver de dimitir per la desautorització de que va ser objecte pels intransigents i l’ Assemblea General, en
relació als contactes amb Polavieja.
91
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seva incorporació a la Lliga Regionalista, desprès d’abandonar, per motius de salut,
la presidència de l’Orfeó Català95. No sols Joan Millet, a qui hem vist sempre una
trajectòria compromesa i decidida amb el Catalanisme militant, és l’artífex del
progressiu arrenglerament de l’Orfeó Català en les simpaties vers la Lliga, el seu
successor, Joaquim Cabot i Rovira, serà un dels personatges de més prestigi
d’aquesta formació.
A partir de 1902, malgrat les dificultats per les que passa la Lliga (amb la mort del
Doctor Robert i la desestructuració de la coalició), tal com veurem tot seguit, la
transició vers aquesta formació és clara, sense que això pressuposi una ruptura
definitiva amb la Unió. 96

De fet el clima de victòria i harmonia que viu el catalanisme en els mesos finals de
1901, es reflecteix en una actuació més compromesa, des del punt de vista polític.
La Lliga fomenta, igual que ho feia la Unió Catalanista, les relacions amb altres
nacionalismes peninsulars, en l’intent d’elaborar un front comú contra el centralisme,
que mai va acabar de quallar..97
Tant La Veu de Catalunya, com La Renaixensa, recullen i propaguen la idea
multicultural d’Espanya, i
d’Europa98 es fan ressò de tots els moviments
99
reivindicatius . D’aquest fet; i en un intent de sobrepreuar la cultura pròpia fins i tot
s’al.leguen arguments pseudocientífics, que seran repetits de manera mimètica i que
faran més mal que servei a la consideració externa del catalanisme:
"La raça catalana, europea pura, contrasta amb altres races espanyoles influïdes per
elements semítics...".100

Tanmateix amb el mateix objectiu propagandista i d’assumpció com a fet modern de
la diversitat cultural, i la descentralització política, també es dediquen molts articles
de prestigiosos escriptors i pensadors a temes de regionalisme i descentralització.101
95

Els darrers anys de presidència de Joan Millet, van estar marcats pel qüestionament de la seva actuació que
alguns consideraven massa autoritaria, quan abans dels conflictes entre una i altra línia del catalanisme la
mateixa actuació era apoiada per tots els socis. Aquest desgast personal i institucional el va portar a deixar la
Presidència en mans de Joaquim Cabot i Rovira, com veurem més endavant.
96
Cal no oblidar que hom confia encara en una reunificació del Catalanisme.
97
Vid Borja de Riquer op. cit. pàg. “Ni el pacte de Lleida amb Paraíso, ni els contactes amb els moviment de
les cambres de comerç, ni amb els nacionalistes bascos, va servir per a la creació d’un bloc reformista
espanyol mínimament estable.
98
Amb el títular “Moviment Regionalista” apareixen al llarg de l901,informacions sobre la situació en altres
països: França, Alemanya, Gran Bretanya... i també a la Península, especialment pel que fa al País Basc.
99
Vid. Rovira i Virgili, A. "Hª de los Movimientos Nacionalistas"Edit. Minerva S.A., versión castellana per
Francisco Carbonell,. !ª Edició Catalana Barcelona 1912. ( co. Biblioteca de cultura Moderna y
Contemporánea).
100
LVC 29-7-1901, “La causa del catalanisme” J.LL. pàg.1. Es tracta d’un discurs “racista” que anys més
tard s’estendrà de manera equívoca, oposant un pretès domini del semitisme a la resta d’Espanya, contra un
altre tipus de raça més europea, evidentment l’argumentació és totalment errònia, i no té cap base científica
ni histórica, però a nivell col.loquial tindrà força ressonància.
101
LVC 4-8-1901 i 5-8-1901, “Regionalisme i descentralització” Gabriel Alomar.
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En aquesta “croada” descentralitzadora, tindrà un gran ressò el missatge i
homenatge que un grup de regionalistes bascos faran als diputats de la Lliga pel seu
triomf electoral front al centralisme:
Traducció Catalana del Missatge Kataluñarei Kuzkotarak:
"Els Bascs saluden els catalans per sa victòria
Acorralat l’enemic de nostra llar, de les arrels de la pàtria antiga rebrolla la pàtria nova.
Vostre triomf és el triomf dels pobles que contra l’obra dels usurpadors han emprés la de
sa reivindicació i lluiten per son dret. Què hi fa que hagin caigut els murs que ens
separaven mentre es conservi el nostre casal?
Esplèndida es la revifalla de nostres pobles: ensems amb vostre esforç, l’hem de fer
complerta i perdurable. foragitarem tot el que destorbi i engrillonarem la fera a nostres
peus.
El dol d’ahir s’ha tornat alegre esperança. De la nostra terra i del nostre esperit , que ja
forastejaven, eixiran la llum i el calor per a la restauració de la nostra llibertat. Pensem i
sentim com vosaltres: i confiem en seguir la via que ha de portar-nos al que fou i hauria
hagut de ser sempre.
(Bizkayan emeretzizeum eta bakaren urteko Orilean”
Segueixen 76 planes plenes de firmes. (Aquest missatge esta escrit en 80 fulls, ricament
enquadernat)"102

Missatge contestat pels diputats regionalistes, al Centre Basc, de Bilbao, al mateix
temps que es preparava una visita i homenatge a Barcelona, que va remoure no
pocs recels en alguns polítics centralistes, i moltes expectatives de poder articular un
front comú amb altres regionalismes peninsulars.
El text del telegrama es com segueix:
"Centre Vasc-Bilbao- La Lliga Regionalista saluda coralment a vizcaia al rebre el Missatge
felicitació vascos.-Fargas.
Senyors Robert, Russinyol, Domenech, Torres, Soler- Hotel Paris, Madrid- La comissió
vascongada acaba d’entregar a la Junta Directiva de la Lliga Regionalista el Missatge de
felicitació per son triomf electoral, La comissió i la Lliga us saluden coralment- Francisco
de Ulacía.- Fargas."103

4.1- DESCENTRALITZACIÓ I REGIONALISME.
Al triomf electoral de la Lliga Regionalista, se sumava novament l'esperança de crear
un front comú dels territoris històrics peninsulars, (i àdhuc de la Catalunya Francesa)
per fer realitat el reconeixement de la identitat diferenciada d'aquests territoris, i en
conseqüència de la necessitat d'atendre aquesta diferència en una estructura
102

Reproduït a LVC 1-6-1901.
Reproduït a LVC 1-6-1901, En el mateix diari hi ha un altre document “Un document vell”, que expressa
les relacions entre els dos pobles Català i Basc, anteriors és de l876.
103
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descentralitzada, que els permetés organitzar-se de manera autònoma. Una
aspiració comuna que xocava amb les diferències ideològiques, tàctiques i
d'articul.lació d'aquests moviments, i sobretot amb el tancament del govern a
qualsevol mesura autonomista. Integrem per la importància del document, la relació
que fa la Veu de Catalunya d'aquests contactes.
"ENTREGA DEL MISSATGE DELS EUSKARS
Va constituir una gran solemnitat l’acte d’entrega a la Lliga Regionalista, del Missatge de
felicitació dels nacionalistes vascongats als diputats regionalistes.
A les 10 del vespre, quan la gran sala de sessions de la Lliga, estava completament
plena, hi varen entrar els comissionats bilbains, acompanyats dels individus que
composen la Junta de la Lliga (...)
Va fer la presentació dels distingits hostes, el Dr. Don Miquel A. Fargas, vicepresident de
la Lliga.
Tot seguit, desde la tarima presidencial, el senyor Ulacia va pronunciar un eloqüentíssim
discurs.
Portats per l’admiració que ens ha causat la vostra brillant campanya, va dir el senyor
Ulacia, hem vingut a presentar-vós personalment el s nostres sentiments.
Vosaltres heu lograt ja el que per nosaltres encara és un ideal, heu lograt vèncer el
caciquisme i lograr això a la capital de Catalunya, no tardarà en estendre’s la victoria per
tota la vostra terra.
En guanyar la batalla al caciquisme, feu guanyar terreny a l’ideal libertador de la vostra
pàtria, Catalunya.
Això ens conforta també a nosaltres, perquè encara que la nostra causa no és idèntica a
la vostra, té amb ella molts punts de contacte, i els procediments que vosaltres heu seguit,
ens ensenya el camí que nosaltres hem de seguir d’aquí endavant.
Hem de procedir com vosaltres, i si no ho fem, si no podem restablir les nostres antigues
lleis, serà precís confessar que els bascos estan envilits, o que han mort els fills nobles de
la nostra terra. (...)
Acte seguit, el senyor Lafuente, fill de Euskaria, advocat del Col.legi de Barcelona es
disposà a llegir el Missatge, més abans va pronunciar un entusiasta parlament.
“La noble altivesa del poble català, va dir..., s’ha manifestat una vegada més i per cert
d’una manera ben enèrgica, reduint al no res als paràsits de la política, els vividors sense
pàtria, que donen aquest nom al que satisfà les seves ambicions i concupiscencies.
El poble català, que guarda viu el record dels seus consellers i dels seus magistrats, lluita
per a recobrar el dret de governar-se, i això ho fa al crit que també és grat als euskars, al
crit de Visca Catalunya!(...)

De tota aquesta relació potser el discurs final del Dr. Fargas, una de les
personalitats que va fer possible la conjunció de grups que formaven la Lliga, és la
que millor centra el camí seguit pel catalanisme fins a esdevenir un moviment
polític, una evolució en la que no podem haver maximalismes, sinó possibilisme i
evolució, on tothom compta i tothom pot tenir la seva funció en l'obra d'articul.lació
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nacional i regeneració de l'Estat que pretén el Regionalisme. Un camí que ofereix
al poble Basc, com a germà, malgrat les diferències històriques i presents, que els
separen. Una diferència que es respecta i comprèn, i que encara els ha d'unir més
en els objectius comuns.
(...) El doctor Fargas va fer novament ús de la paraula...:
“Fins ara ha existit a Catalunya i subsisteix encara a Espanya un esperit indecís, un desig
de canviar els motlles vells i donar entrada en la vida política a idees noves.
D’aquesta idea nova que tan increment ha pres a Catalunya, se n’han adonat també els
polítics dels partits centralistes ells no es diran regionalistes o catalanistes, com nosaltres,
prendran un altre nom però és ben cert que voldran moure’s dintre d’aquesta idea.
Per què aquesta nebulosa ha cristal·litzat ja a Catalunya, amb el triomf dels diputats
regionalistes. Per què va prendre peu la idea política, fonamentant-se en la cultura que
temps ha havien treballat, literats i artistes, folkloristes i homes de ciència.
Aquesta renovació que en les costums de la terra ha vingut preparant el catalanisme, s’ha
completat amb l’organització política i la forma com s’ha fet aquesta organització, es altra
de les causes de l’èxit obtingut.
En aquesta organització hi ha tingut cabuda així els antics catalanistes, com els
oportunistes, els que no havien treballat en aquella obra de preparació. Si s’haguessin
exigit titols i merits guanyats en aquell terreny de preparació és ben segur que la idea que
perseguim no fora allà on la tenim.
Així podeu procedir vosaltres, els patriotes vascongats. Teniu homes i teniu organismes
que treballen per la cultura de la vostra pàtria; tindreu organització política en la forma en
que nosaltres l’hem constituïda; D’aquesta manera la victòria us serà fàcil, com ens ha
sigut a nosaltres. (...) Aplaudiments.104
Referint-se desprès al Missatge va dir:
Quan els Diputats regionalistes, varen tenir coneixement de la vostra arribada a
Barcelona, varen enviar un telegrama a la Junta d la Lliga, demanant que us acollissin tan
afectuosament com ells hagueren volgut acollir-vós. Procurem fer-ho així, demostrant-vós
el goig que ens causa la vostra vinguda.
Agraïm la vostra felicitació i més encara per venir d’una regió amb la que sempre hi hem
estat lligats amb tants vincles de simpatia.
Sempre comptarà Euskeria amb la nostra cooperació, valdament algun cop hi hagués
oposició d’interessos pel diferent mode de ser de la vostra terra i la nostra. Perseguim un
mateix ideal i aquest ens ha d'agermanar sempre.
Dites aquestes paraules, que produïren un bell efecte en l’auditori, el propi doctor Fargas
va proposar l’envio d’un telegrama al Centre Basc i altre als diputats Regionalistes. com
així es va fer105

Insistim en la clarividència d'aquestes paraules, que en definitiva reflecteixen el
programa Regionalista de la Lliga del que havia de ser la seva actuació de suport i
propaganda a la resta de moviments regionalistes peninsulars. Tasca a la que es
van lliurar per tots els mitjans possibles, i en la que hi van comptar amb el suport
104
105

La cursiva és meva, per destacar els continguts ideològics i tàctics dels discursos.
LVC 18-6-1901."Entrega del Missatge dels Euskars" p. 2 (vespre)
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de les entitats cíviques i culturals catalanes. Entre les moltes visites i atencions
que van rebre els visitants bascos, no podia faltar la de l'Orfeó Català, on es
tornen a reproduir els discursos, les declaracions d'intencions i la necessitat
d'articular la consciència nacional en base a la tradició i el patrimoni cultural i
folklòric de cada poble.
"ELS EUSKALDUNES A L’ORFEÓ CATALÀ.
Una excepcional importància tingué la visita que els euskaldunes, senyors Zabala, Ulacia
y Echave, acompanyats d’altres compatricis seus, feren a l’Orfeó Català, corresponent a
la invitació de la Junta d’aquella societat.
Els salons estaven atapeïts de socis desitjosos de conèixer i saludar als representants de
la nació euskara, i els orfeonistes presidits per la triomfal senyera esperaven a punt per a
cantar als hostes de Catalunya.
A un quart d’onze entraren aquests acompanyats de la Junta de l’Orfeó, en la gran sala
d’assaigs. Un frisament d’entusiasme corré per tots els presents i el silenci més
respectuós es feu per la sala.
L’Orfeó Català, cantà. Cantà com sap fer-ho i amb la traça i l’art que no deixa mai. De
primer el “Cant de la Senyera” escampant per entre els presents com una ventada de
pàtria. Després, els “Goigs a la Verge del Remei”, traspuant la sincera pietat dels nostres
camps. A seguit “El Rossinyol” duent-nos amb la seva melodia el record de nostres
germans del Rosselló. I més tard les dolcíssimes balades gallegues de Montes, plenes de
tendresa, d’encís i de poesia...
Els aplausos no paraven a cada final de composició... Els bascs, admirats de nostra
música popular, que se’ls hi revelava tant bella, i dels primors d’execució que apreciaven
bé, felicitaven a la vegada a l’art de nostra terra i a l’Orfeó Català, que tant amunt l’enlaira
(...) Per fi degué acabar-se el concert. El públic s’alça i les notes majestuoses de “Els
Segadors”, ompliren la sala i aixecaren els cors.
En ser a la frase valenta de l’última estrofa, els aplausos trencaren la melodia i bascs i
catalans fosos per un mateix entusiasme, ovacionaren aquell crit de l’ànima catalana.
Al final l’ovació fou immensa. Visques a Catalunya, visques a Euskaria, emoció i
entusiasme repartits entre tots, i “Els Segadors” repetint-se i els noms dels dos pobles
enllaçats per uns mateixos visques i vorejats per l’aureola d’un mateix patriotisme.
A llavors el Senyor Zabala, dominat per viva emoció va pronunciar un discurs sentidíssim,
que promogué xardoroses manifestacions d’entusiasme.
Comença excusant-se de parlar en castellà. Permeteu-me, va dir, que en aquest lloc
vingui a parlar-vos en un idioma que no es ni el vostre ni el nostre. (Grans aplausos i
aclamacions), permeteu-me que si aquest mateix idioma en el que se us persegueix i
castiga a vosaltres i amb el que se’ns prengué a nosaltres les nostres llibertats... (nous
aplaudiments).
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En contra nostre estan tots els que han dut Espanya a la ruïna, tots els polítics sense
vergonya que no satisfets de tirar per terra l’Estat Espanyol, vénen també a enderrocar la
nostra propia casa.
Però cap força humana detura la voluntat dels pobles, Vencerem a l’enemic i vosaltres,
amb vostres cants ajudeu; que el poble del centre no té art ni música, perquè no té
sentiment... (noves aclamacions)
Farem amb el centralisme el que va fer el vostre Sant Jordi amb el drac: l’aixafarem el cap
i llavors tornaran a gosar les nostres pàtries de benaurances que vàrem perdre i que
frisem per recobrar. (...)”106

La premsa, es va fer ressò d’aquesta vetllada, i com a conseqüència hom va
denunciar l’Orfeó Català, per reunió il.legal, argumentant que els reglaments de
dita entitat, no podien donar lloc a una reunió com l’esmentada, de caire polític i
reivindicatiu.107
Aquests fets li valdran haver de fer front a una causa judicial per reunió política
il.legal, que no es resoldrà fins el 1902. En la que l’Orfeó Català, es defensarà,
negant el mòbil polític de la reunió i argumentant la ja tradicional hospitalitat de
l’entitat vers tots els visitants il.lustres que visiten la capital, així com les bones
relacions que manté amb les associacions corals i musicals basques, en especial
els Orfeons Bilbao i Pamplonès.
Pel que fa a la memòria d’aquest any, hom explica la visita, sense donar gaires
explicacions dels problemes judicials, a que dona lloc.
“Es verament envejable el bon nom que l’Orfeó Català ha conquistat dintre i fora de casa
nostra. Avui, la visita a l’orfeó, és obligada tasca per a tot hoste il.lustre de nostra Ciutat.
Durant l’últim any han visitat nostre casal, escoltant admirats nostra massa coral, Monsenyor
Carselade du Pont, Bisbe de Perpinyà, (10 gener), El Mestre Richard Strauss (3 de
març),...En Francisco Pi i Margall ( e.p.d.) ( 5 de maig), Los Srs. Delegats Biskaytarres (18 de
Juny) (...) executant-se en cada una d’aquestes visites els següents programes. (...)”

Val a dir que aquesta actuació no és casual, ni fruit de l’espontaneïtat, sinó un suport
als elements que defensen els principis nacionals i culturals d’altres pobles
peninsulars i de fora d’Espanya, recordem com ja en els primers temps s’havia
inclòs en el repertori composicions de músics que com Grieg, se significaren per
desvetllar amb la música els valors i la identitat nacional. Recordem també com en
aquests anys, hom cerca el contacte i col.laboració dels sectors musicals més

106
LVC,19-6-1901 "Els Euskaldunas a l'Orfeó Català". (vespre) En el mateix diari, i com a contrast amb la
actuació patriòtica de l'Orfeó Català, també parla dels cors Clavé i se'ls ataca de anar amb els cacics.
107
L'ambient d'entusiasme i germanor nacionalista és evident en aquesta crònica que la memòria de l'any
justifica com a tasca patriòtica. Silencia en canvi que l'Orfeó Català va ser denunciat per "reunió política
il.legal", i pel contingut dels discursos que en aquella se'n feren, donat que segons les autoritats els seus
estatuts no contemplaven manifestacions d'aquelles característiques. Una causa que se seguirà durant un
temps, tot i que no tindrà grans conseqüències.
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nacionalistes en Mallorca, València, País Basc i Galícia, aspecte que en general
serà molt ben acollit en aquells indrets.
"Causa Biskaytarras- El Secretari dona compte de la declaració feta davant el jutjat amb
motiu de la causa criminal per reunió il.legal motivada per la visita dels delegats biskaytarras,
seguida contra la junta".108
Novament en aquest afer, l'Orfeó Català comptarà amb el suport de la Veu i de la
Lliga que es farà cada cop més visible, en la defensa tancada que fa el portaveu de
La Lliga Regionalista de totes les actuacions i manifestacions de l'Orfeó Català.
Igualment seguint les actuacions de l’Orfeó Català, hom pot veure la sintonia amb el
projecte regenerador i catalanitzador emprès pels possibilistes. Aquesta percepció es
reflecteix especialment en l’hostilitat declarada que es produeix en alguns nuclis
republicans, del qual l’episodi més clar es produeix durant la visita de l’Orfeó a Sant
Feliu de Guíxols, el mes de juny de 1901.
Un altre element de concomitància entre les actuacions de la Lliga i les de l’Orfeó
Català, és la de propagar l’esperit catalanista a les poblacions del Principat, actuació
que ja havia iniciat la Unió Catalanista, i que continuaria la Lliga. Igualment la Unió
Catalanista havia tractat d'estendre la seva influència a les Illes Balears i al Sud de
França, on el felibrisme cercava de recuperar i mantenir la identitat cultural de la
Catalunya Nord. La Lliga Regionalista cercarà a més de connectar amb els
moviments regionalistes peninsulars, especialment aquelles amb llengua i cultura
propia com el Basquisme o el "Rexurdimento" gallec. Les actuacions de l'Orfeó
Català en aquells anys d'inici de segle seguiran aquests ideals culturals amb la visita
( Sud de França 1901), l'acolliment de cors i visitants d'aquests pobles (Euskaldunes,
estudiants de Montpeller, cors bascos i gallecs, etc), i també amb la incorporació al
seu repertori de cançons populars i originals d'aquests pobles.
"El Clamor Público" (Ferrol)
Música Gallega.

"Un merecido y ruidoso triunfo han conseguido las dos sentidas y populares baladas, "Lonxe
d'a terriña y Negra sombra", del que fue inspirado músico lucense, D. Juan Montes.
Nuestro querido amigo, Luis Millet, el inteligente director del célebre Orfeó Catalá de
Barcelona, nos ha comunicado noticias de aquel envidiable éxito, noticias que hemos de
hacer públicas, porque juzgamos que nuestra indiscrección ha de ser disculpada en gracia al
fin que nos guia: la satisfacción que exprimentarán todos los amantes de la música popular
gallega y de los prestigios de sus más renombrados compositores.
En el programa del concierto que celebró en el Teatre de Novetats, el ocho de los corrientes,
la laureada Sociedad coral catalana, figuraban obras de su director Millet, de Mendelssohn,
Moreau, Brudieu, Comes, Nicolau, Clavé, Strauss, Daniel y las dos citadas melodias
gallegas, estas como un recuerdo y una muestra de admiracion que a Montes debíamos,
dice nuestro amigo; hay en ellas, añade, "toda el alma de Galicia. Yo las encuentro
bellisimas"
Y que no se engaño en sus juicios el celebrado músico catalán, lo confirman las siguientes
línias, copiadas textualmente."¡Gran triumfo para Galicia! Las baladas gallegas de montes
108

Actes J.D. O.C. 1-2-1902.
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han robado el corazon de nuestra gente. Sólo he de decirle que ayer noche- 17 del actualrepetimos el concierto del dia 8 y fueron aclamadas y repetidas las dos canciones, lo mismo
que en el primer concierto. No sé hasta que punto resultará gallega nuestra pronunciación, ni
hasta donde es gallega nuestra interpretación: pero estoy satisfecho, por que el éxito ha sido
completo, la verdad es que son dos joyas de inspiración ¡Qué dulce melancolia!"
Muchisimo nos place que las obras del que fué amigo tan querido llegasen y venciesen ante
el inteligente público de la capital del Principado. Tenemos la seguridad de que la
interpretación de los nostálgicos alalás ha sido digna de la fama y prestigíos del “Orfeó
catalá”, y a él y a su valiente director hemos de enviarle el más sentido testimnio de afecto,
por su noble, desinteresado proceder.(...)" Pizzicato.109

Aquesta actuació ve refrendada per l'esperit que es respira en el si del Catalanisme, i
l'interès que tant la Veu de Catalunya, com la Renaixença mostren per l'evolució
característiques i actuacions de tots aquests moviments culturals i reivindicatius
d'aquestes nacionalitats.110
"Cròniques de Paris ( sobre regionalisme)"
(...)
Davant el gran plaer que sentim tots els catalans amants de la pàtria i amb la pena al fons
del cor de no haver pogut estar amb els allí per a portar als comicis el nostre humil vot i
contribuir així al triomf dels homes que lluitaran a les Corts espanyoles per la nostra santa
causa, una gran alegria ens proporciona el veure que a França hi teniem molts amics i
gent que s’interessa per nostres victòries.
L’altre dia, després d’acabades les sessions del Congrés de la Federació Regionalista
Francesa, al que vareig tenir l’honra de ser invitat, es va celebrar un dinar , que presidia
en J. Charles Brun, per malaltia del president del Congrés, en Xavier de Ricard, i en el
que ens van dirigir frases carinyoses als catalans per la seva lluita electoral i pel triomf de
la causa.
(...) totes les fraccions polítiques, totes les energies, siguin les que siguin i vinguin d’on
vinguin son acollides a la Federació Regionalista francesa. Entre els noms que es van dir
figura el cas següent: Un Bisbe d’un dels pobles del departament Basc, va assistir un dia
a una reunió de regionalistes francesos, va comprendre l’interès que tenia el poble per la
llengua basca i va ordenar l’endemà que totes les prediques es fessin en l’esmentat
idioma. Això passa no fa encara un any.
Convidat a parlar i aprofitant aquest detall, vaig donar-me el plaer d’anomenar a
Monsenyor Carselade, el virtuós i eminent bisbe de Perpinyà, posant de relleu l’amor que
sent per Catalunya, recordant la visita que va fer a Núria i a Barcelona. De la millor
manera possible vaig explicar lo molt que nostre gran Bisbe Morgades va fer per nostra
causa i ma feble paraula que tremolava d’emoció recordant tan gran patrici, va ser al
acabar coronada per un Visca Catalunya! que van donar els comensals, drets i a proposta
del president es va enviar el despatx que La Veu va publicar.
109

“El Clamor Público”, Ferrol 24-12-1900.
Alguns exemples a La Veu de Catalunya: LVC 13-8-1901 "Moviment. Regionalista- Malta- la imposició de
l'Anglès", LVC, 14-8-1901"Moviment. Regionalista. Irlanda.".; LVC, 14-8-1901 "L'Esperit nacionalista entre els
Vascos" p.4. ;LVC 21.8-1901 "Un nou partit regionalista" ( A Valmaseda Vizcaia), moviment que neix en
protesta per la desaparició de fueros y per l'atutonomia de totes les regions, etc.
110
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(...) Molts dels congressistes se’n van anar a Tolosa i a Pau, on com saben hi ha les
festes dels felibres. Pels diaris del migdia de França, sabran més aviat que jo el que ha
passat (...) però si que aprofitaré l’ocasió per a recomanar els catalans que vinguin a
Paris, o bé que tinguin correspondència amb algú d’aquí, que insisteixin en explicar el que
va passar a les passades eleccions, el que demana Catalunya i el que representen les
personalitats notables que van sortir de les urnes pel vot i voluntat del poble barceloní, ja
que els diaris d’aquí, que no copien més que telegrames que els hi envien les agències
madrilenyes ens fan passar per descastats, pel que no som, i procuren fer-nos odiar. No
obstant, un diari i no dels pitjors, "Le Temps", ens fa justícia cosa que no es vista amb
molts bons ulls per l’element oficial espanyol de París. Pere Coll”111

Es en aquestes circumstàncies i en aquest estat d'esperit, que hom prepararà el
viatge al Sud de França, del que ens ocuparem especialment per la transcendència
que va tenir, no sols artísticament, sinó també pel que representava de propaganda
d'una causa, la catalanista, que estava sent difamada de separatista pel govern
espanyol. El Catalanisme continuava mostrant el seu vessant ètic i reflectir amb
l'exemple la falsedat de les acusacions que arribaven a través de la premsa de
Madrid, i de la diplomàcia espanyola. Una actuació, cal recordar-ho, que havia
impedit l'any anterior que l'Orfeó Català actués a Paris durant l'Exposició Universal
Per això, els elements catalanistes decideixen contraatacar aquesta actuació poc
ètica del govern espanyol i enviar al Sud de França l'entitat més emblemàtica del
moment, l'Orfeó Català, sota la protecció del Bisbe Carselade i dels felibres
francesos, per tal de demostrar l'ideal i els principis ètics del catalanisme,
injustament falsejats per la política corrupta del govern centralista.
En síntesi aquesta estratègia de suport a les diverses identitats nacionals que ja era
tradició en el catalanisme té per objecte, en aquest context, demostrar que els
regionalismes i nacionalismes, a diferència del que opinen el govern i els polítics
centralistes, no és quelcom retrògrad, sinó un moviment regenerador i progressista
que es desenvolupa en tots els països moderns.
4.2-EL CANT CORAL INSTRUMENT DEL CATALANISME MILITANT.
Al llarg d’aquestes pàgines, hem anat perfilant el suport que La Unió Catalanista
havia atorgat a les diferents societats corals, i a l’Orfeó Català en particular, com a
vehicle de propaganda i afirmació catalana112. També la Lliga Regionalista ha
comprès la potencialitat de l’actuació artística dels Cors i Orfeons Catalans i segueix
totes les manifestacions d’aquests i els efectes que aquestes visites generen arreu
de Catalunya.

111

La Veu de Catalunya 1-6-1901.Cròniques desde Paris .Pere Coll. En els dies següents i fins a la seva mort,
Pere Coll, corresponsal de la Veu de Catalunya, continua enviant les seves impresions desde la capital de
França, i els contactes amb els regionalistes francesos, molt especialment el suport el Bisbe Carselade, qui serà
una peça clau en la recuperació de la llengua propia del seu bisbat, i també serà un dels animadors més
inestimables a l'obra i visita de l'Orfeó Català al sud de França.Vid. La Veu de Catalunya 1-6-1901, i 5-6-1901, on
s'explica les festes catalanistes i el patrocini del bisbe Carselade Du Pont.
112
Vid. Marfany, J.LL, “Al damunt dels nostres cants.”, dins Recerques nº 19, pàg.113.
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El suport de la Veu i de la Lliga vers l’Orfeonisme, i el Cant Coral en general, es
farà cada cop més visible, en especial pel que fa a les actuacions de l’Orfeó
Català, tot i que La Veu, comença a interessar-se també per les actuacions
d’altres formacions corals com ara “Catalunya Nova”, més afí als sectors no
conservadors.
A tall d’exemple, en aquesta època La Veu113 també recull els esdeveniments i les
visites de “Catalunya Nova”. El 4 de juliol, aquest cor, dirigit aleshores pel mestre
Gay, es desplaça a Vic durant les festes de Sant Miquel, convidat pel Círcol Literari.
Les actuacions formen part del ritual que aleshores segueixen la majoria de cors:
salutació a la població, celebració religiosa en alguns casos i concert en un dels
locals adients per a acollir al gran públic. El repertori sempre contenia cançons
populars, si bé les harmonitzacions i selecció variaven en tractar-se d'un cor compost
exclusivament d'homes, i entre aquestes no podia faltar el cant dels Segadors.
“El dia 4 de juliol, canta a la plaça poble.”.. Canta Crit de Pàtria, La bandera, l'Arbre Sagrat,
Els Soldats”.
A la tarda fa un concert al T. Principal.”
El dia 5 de juliol canta a l'Església la Missa de Glòria de Morera, amb la presencia del Bisbe
Torras i Bages a la catedral. (...)
Finalment despedida novament al consistori i a l'estació, el final de l'excursió clou amb la
interpretació de "Els Segadors" anant cap a l'estació.”114

Tanmateix, hom observa una simpatia creixent per part dels dirigents de l’Orfeó
Català, en pro del projecte catalanitzador i regenerador emprès pels possibilistes
de La Lliga. L’Orfeó Català, esdevé una entitat “protegida” de La Veu, qui acut en
la seva defensa quan considera que se l’ofèn, així en comentar el concert de
Protectors donat per l’Orfeó el 28 de juliol de 1901, al Teatre Novetats, es fa ressò
d'un incident a final del concert. En entonar “Els segadors” un senyor a qui
s’identifica com Bosch i Alsina, no es va posar dret, malgrat les imprecacions de
tothom, ni la primera vegada ni quan la peça es va haver de repetir: El títol
"desconsideració" explica els fets i blasma l'actitud d'un personatge prou conegut a
Barcelona i les reaccions que suscita entre el públic, majoritàriament afí a l'himne i a
la causa. En aquesta ressenya observem, també, el toc d'alerta i els dispositius de
seguretat, front a possibles avalots, que desplegaven les autoritats en les
manifestacions artístiques de l'Orfeó Català.
"Desconsideració" (vespre) "... El Sr. Bosch y Alsina cerca una impopularitat ben grossa,
que el faci digne d'aspirar a la successió de Comas y Mas Ferrer no va per mal camí.
L'odiositat del poble l'ha ben guanyada.
Al final del concert, el públic estava disposat a tributar a dita individualitat l'ovació que es
mereixia, més va sortir del teatre no per la porta gran.
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LVC 8-7-1901. “Catalunya Nova a Vic”
De Catalunya Nova, també informa La Veu, el 10-7-1901.(Notícies de Barcelona). En aquest cas hom
indica el nomenament del Sr. Miquel Romanya per a donar classes de solfeig als nois i de la Srta. Palmira
Coll, per a la secció de dones.
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A la porta del local on es celebrava el concert, hi havia 25 guardies civils de cavall, sabre a
ma.
No volem dir que la presència de dita força pública dones esperit al discordant, però talment
ho sembla."115

En efecte, de tots els cors, l’Orfeó Català, és el que millor representa l’esperit
catalanista que defensa La Lliga i també la Unió Catalanista d’aquells anys. La
percepció de que l’Orfeó Català fa més que música, i que és una entitat
relacionada amb el Catalanisme Conservador, es reflecteix especialment en
l’hostilitat declarada que es produeix en alguns nuclis republicans, del qual
l’episodi més clar es produeix durant la visita de l’Orfeó a Sant Feliu de Guíxols, el
mes de juny de 1901, i al que dedicarem una atenció especial, per les reaccions i
manifestacions que es produïren.
L’ORFEÓ CATALÀ A SANT FELIU DE GUÍXOLS.
La primera proposta per anar a Sant Feliu es dona en l'acta del 3 de maig de 1901
(anteriorment havia hagut un altre a 1900 que es va haver d'aplaçar, per coincidir
amb una nova suspensió de garanties i altres problemes en l' entitat). En aquesta
ocasió s'acorda enviar a l'Associació Llevor les dades que es demanen per fer
factible el desplaçament de l'Orfeó, però sense compromís d'anar-hi; en canvi uns
dies més tard s'accepta la visita com consta en l'acta de l'onze de juny l901:
"A proposta del Sr. Colomer, s'acorda anar a Sant Feliu de Guíxols, "en vistes a les bones
proposicions fetes, s'accepta anar el dia 29 de juny diada de S. Pere i oferir dos concerts un
la nit del 29 i altra la tarda del diumenge 30 juny."

El 25 de juny, torna a consignar-se una altra notícia:
"Enviats els programes de S. Feliu, consta en ells la Marsellesa, com que no s'havia posat i
trobant-se les persones de la comissió, donen com a raó que havia estat demanat per alguns
elements de la Vila, i que creien que aquesta estava en nostre repertori, però que no havia
cap problema en retirar-lo.
Alguns elements de la Junta feren present a dits senyors el perill que per causa de les
passions polítiques podria existir de que ocorreguessin trastorns que serien molt sensibles,
tractant-se d'una institució en la que hi figuren senyoretes i nens.
Els Srs. comissionats, donaren tota mena de seguretats de que no succeiria res d'anormal a
pesar d'aquestes manifestacions hom acorda... d'enviar a més de la "Salutació a la Vila" una
carta dirigida als presidents dels casinos polítics demanant-los que dissimulin el que no es
canti la Marsellesa, tota vegada que no hi ha temps per preparar-la degudament, a la
qualcosa els comissionats refusaren tal oferiment.
També s'acorda que el Sr. Guifreda vagi uns dies abans per ultimar i també donar
instruccions als coristes per la bona marxa de l'excursió. (...)

Un cop efectuada l’excursió, l’acta del 4 de juliol de 1901, recull:
“Excursió efectuada, a Sant Feliu, concerts al Teatre Vidal amb èxit falaguer "sols pertorbat
per una minoria sorollosa que amb sa inconsciència deslluí quelcom nostra patriòtica tasca
115
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(...) Acte seguit s'acorda que el president es dirigeixi per carta al president de la comissió
organitzadora, fent constar que en el seu temps se li comunicà no poder cantar "La
Marsellesa"(...)
Tanmateix enviar ofici de gràcies al Alcalde de Sant Feliu, per la bona acollida que ens
dispensà i per la distinció de que feu objecte a l'Orfeó amb regal d'una Lira d'argent i suro.
També donar les gràcies al periòdic catalanista "LLevor", per haver dedicat un número
extraordinari a l'Orfeó Català.
També donar les gracies al president de la Comissió organitzadora per l'èxit amb que portà a
cap l'empresa.”

El comentari no permet veure gaire els incidents que es produïren, però en la visita
de l'Orfeó a Sant Feliu de Guíxols es posà en evidència la lluita entre Republicans i
Catalanistes que es produïa aleshores en moltes localitats catalanes; la premsa
periòdica, ens ajuda a reconstruir els fets i valorar el grau d’enfrontament i el
rerefons d’aquella hostilitat, que esclata davant la negativa a cantar “La Marsellesa”,
himne oficiós del republicanisme. Els fets un xic exagerats són recollits per alguns
diaris republicans, mentre que d’altres tracten d’ignorar-los.
El més punyent, dels que hem recollit, és un de "El Diluvio" amb el titular de "El
Orfeó Català. Silbas merecidas", on s'ataca a l'Orfeó Català, amb tots els tòpics
utilitzats pels republicans contra els catalanistes, davant la negativa a cantar
La Marsellesa. Reproduïm l'article sencer com exemple d'aquesta controvèrsia, que
contrastarem amb altres cròniques catalanistes:
"Segun nos escriben de Sant Feliu de Guíxols, excedió a cuanto se ha relatado lo ocurrido
en aquella democràtica y republicana población a propósito de los conciertos dados por el
"Orfeó" que explotan la família Millet y comparsa.
Estos filarmónicos explotadores proponíanse continuar allí la propaganda clerical que hacen
con la careta del catalanismo. Ya fuera accediendo a una invitación, ya por acuerdo tomado
aquí, cosa que no podemos descifrar, el caso es que se convino que los dias 29 y 30 del
pasado daría el "Orfeó Català" dos concietos en un teatro de Sant Feliu de Guíxols.(...)
Durante la mañana del dia siguiente, domingo, en que por la tarde se daba el segundo
concierto, las orquestas de la población, en locales cerrados y en bailes al aire libre, no
tocaban otra cosa que La Marsellesa y el himno de Riego, para que los orfeonistas se fueran
enterando. Mientras tanto, los cuatro carcundas que en todas partes vegetan recibien
poderosos refuerzos en figura de comisiones y delegaciones catalanistas de pueblos de los
alrededores, y ya aprestados para la batalla, llegó la hora del segundo concierto.
Allí fue Troya. El elemento avanzado pedia de nuevo La Marsellesa, y aquel dia Millet
olvidóse de que el Orfeó no la sabía y aprestóse a cantarla para llegar al efecto teatral que
los catalanistas se preparaban. En efecto,apenas lanzadas las primeras notas empezaron
los catalanistas una de fueras y silbídos que temblaba el firmamento, y entonces el gran
Millet, el "segador" inconmensurable, tiró la batuta y se retiró con arrogante
ademán...Imposible describir el pánico y el tumulto que se promovió en el teatro. El público y
los mismos orfeonistas ya no sabían a que santo encomendarse, pues los catalanistas
carcas, aprovechándose de la confusión, lanzaron al aire toda clase de viscas y moris.
Vuelto Millet a la sala, se acabó el concierto como se pudo, cantándose "Los Segadors"
entre los aplausos de unos y las continuas protestas del público sensato, qe pedia se cantara
La Marsellesa.
Téngase en cuenta que el Orfeó, que no sabe cantar La Marsellesa, fue a la iglesia de Sant
Feliu a cantar durante la celebración del oficio, y que ese coro tan estúpidamente
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intransigente canta misas de Requiem, sale a recibir obispos y es públicamente encomiado
por curas de todas clases, como, por ejemplo, el canónigo Collell, que en la iglésia de Sant
Feliu estuvo hora y media en el púlpito encomiando al Orfeó... de los explotadores Millet.
Que aprenda el pueblo a conocer a los catalanistas: tipos intransigentes, sembradores de
zizaña, delatores de baja estofa y popagandistas carcundas.
¡A extirparlos! és una obra de higiene social para los catalanes verdaderos hacer el vació y
anular a esos catalanistas cuya acción no puede ser más corrosiva y disolvente para la
cultura del país"116.

Per la seva part “ Lo Geronès” ( 5-7-1901), recull una crònica de F.Bosch i Armet,
que no s'ocupa dels incidents; si ho fa, en canvi J. Botet y Sisó, qui a més de fer una
encesa defensa de l'Orfeó Català i de la seva actuació patriòtica, interpreta els fets
com una manipulació demagògica d'alguns republicans, en l'intent de "inventar" una
polèmica que en la seva opinió no existeix. Destaquem alguns fragments
interessants:
"Alguns periòdics de la nostra ciutat han parlat de l'anada de l'Orfeó Català a Sant Feliu de
Guíxols i d'alguns incidents amb tal motiu ocorreguts d'una manera que no dona idea exacta
dels fets i que podria donar un trist concepte del grau de cultura d'aquesta important població
de nostra costa llevantina. Just és, doncs, que si els al·ludits incidents mereixen censura,
aquesta caigui no sobre tota la població, sinó sobre els qui realment ne sien mereixedors (...)
Era públic a la Vila i fora d'ella que els que hi portaven l'Orfeó eren en sa quasi totalitat
Catalanistes, i ningú ignora quina és la significació de l'Orfeó Català.
Art i Pàtria se proposaven fer els organitzadors de la festa, Art i Pàtria fa a tot arreu allà on ha
anat i on va l'orfeó Català, i Art i Pàtria anava a fer i va fer l'Orfeó, a Sant Feliu de Guíxols.
Per això era inoportú i ridícul, pretendre que l'orfeó i els que a Sant Feliu el portaren
s'emmotllessin a les exigències d'aquells que sense cap dret per a tenir-les volien imposarlos una concessió del seu esquifit criteri religiós i polític.
No, l'Orfeó Català, no va enlloc a enconar odis, a enfondir divisions ni menys a
concitar passions sectàries: va a agermanar, va a unir, va a clamar amb cants
d'harmonia angèlica les passions desbordades i a somoure els cors amb sons virils i
enèrgics, infiltrant-los-hi lo sagrat amor a la Pàtria Catalana sota quina bandera tots hi
cabem.
No " l'Orfeó Català" no va a fer república ni monarquia, no va a fer clericalisme ni
anticlericalisme: la seva tasca es més noble, es més enlairada; va a fer Art, va a fer
Pàtria, i Art i Pàtria fa i res més per tot allí on passeja la llorejada i triomfal senyera, així en
l'església com en el teatre, així en lloc tancat com en la plaça pública, així en les ciutats i viles
de la nostra terra com en les de fora d'ella.
Per això mereix, no ja el respecte, sinó la consideració i els aplaudiments de totes les
persones de cor sa i de bon sentit; per això arreu on se presenta es rebut pel poble amb
entusiasme, i s'endomassen els balcons i es sembra de flors son camí.
Compadeixem doncs, als qui enganyats per predicacions insanes i potser interessades es
deixaren portar fins a l'extrem de canviar les flors en espines, de no respectar en els demés
la llibertat que proclamen i que volen per ells, i execració i vergonya als qui abusant de la
seva credulitat van voler tacar el bon nom de la vila de Sant Feliu (...)
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233

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Per sort, lo bon sentit s'imposà i l'Orfeó Català, completà digna i fructuosament la seva
missió, sortí de Sant Feliu aclamat i festejat, amb el mateix coral afecte que desperta per tot i
deixant de son pas un rastre inesborrable de son valer i de son amor a Catalunya.
Glòria a l'Orfeó Català!, la nostra enhorabona als dignes patricis i companys de causa, els
catalanistes de Sant Feliu de Guíxols."117

Per la seva part, El Progreso (5-7-1901), reprodueix una opinió, sense firma, on es
tornen a reproduir les acusacions tòpiques contra el catalanisme, al mateix temps
que declara l'actuació "política" que en la seva visió desenvolupa l'entitat coral a
favor d'un catalanisme que consideren "antiliberal" i com no? separatista. Pel subtítol
"De Sant Feliu", sembla escrita per un corresponsal del periòdic i porta per títol:
"Provocación"
"...Vemos ahora que así en el seno de las huestes catalanistes de la clássica barretina, estan
el hijo de Loyola y la boina sanguinaria ejerciendo la dictadura absoluta y despòtica tirania.
Los elementos que protestan de esta odiosa tutela que los estigmatiza, no hacen más que
esto, proferir debiles e inoportunas protestas; són impotentes, no se atreven a rebelarse, ni a
desertar...Van a remolque. No sabemos lo que que el "Orfeó" habrà hecho en los
diferentes pueblos que ha visitado; lo que desgraciadamente es una realidad, ha
hecho arte si, pero también ha hecho política, y política antiliberal, decepcionando a los
que con espíritu franco, alteza de miras y corazón abierto le tendieron la mano, ofendiendo
los sentimientos liberales del pueblo todo, y sembrando por doquier la cizaña de la discordia,
resucitando rencores acallados, abriendo heridas ya cicatrizadas y dando vida a un conjunto
de pasiones que empiezan por turbar la ingénita fraternidad de este pueblo y pueden acabar
por convertirlo en herbidero de odios y resentimientos, generadores de escenas violentas y
graves conflictos impropios de una población culta i progresiva.(...)"

A final de l'article hi ha una nota on es condensa la ironia front a l'adversari:
(1) "Ahora ja nadie duda que el Orfeó canta la Marsellesa y que una gran parte de los
coristas se pirran por ella".

L'episodi de Sant Feliu va remoure durant uns dies les aigües de la política i els
diaris. Alguns d'aquests, poc afectes al Catalanisme, com El Liberal (1-7-1901), o
"El Noticiero" (2-7-1901) són més ponderats en el relat dels fets, cercant moderar
els excessos d'uns i altres. El diari local “Llevor”, que havia dedicat un número
especial ( 29-6-1901) a preparar la visita, se sent avergonyit per l'episodi, es desfà
en disculpes pels incidents i tanmateix responsabilitza d'aquests a elements
forànis, i a persones exaltades i poc informades. Tanmateix dies més tard,
segueix en la mateixa línia i publicarà una rèplica, on es parla de La Marsellesa i
dels patiments del seu autor a causa del fanatisme d'alguns, que en clar
paral.lelisme amb els fets de Sant Feliu, no tenen cap respecte pels que no
pensen o senten com ells:
"L'Himne d'en Rouget de Lisle"
"Aquest cant guerrer, d'origen religiós, nascut a Strasbourg de l'inspiració del simpàtic girondí
el capità Rouget, músic i poeta revolucionari, que volía transformar la França en una
117
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confederació d'estats lliures, aquest cant batejat més endavant amb el nom de "La
Marsellesa", per ser un batalló de marsellesos els que primer el feren sentir al poble de Paris,
aquest cant girondí en sa naixença i que representava un símbol contra la tirania, fou exigit
per medi de l'obstrucció sorollosa a l'Orfeó Català" que avui solament el considera com un
símbol respectable de la pàtria francesa, fou exigit com un cant de llibertat a un estol de
cantaires que no representen cap tirania i si, sols el treball, que porta en si mateix la garantia
de tots els drets de l'home i fou exigit quan no significava ni el respecte o simpatia a França
ni el progrés artístic, ni la llibertat d'entonar els càntics de nostra Catalunya.
Aquell cant de La Marsellesa, no era el cant patriòtic d'en Rouget girondí, aquell cant que al
saludar les glòries de la França ha sentir frisances d'entusiasme als coristes de l'Orfeó
Català, aquell cant retrunyí entorn nostre, com degué retrunyir un jorn, cantat pels jacobins
com amenaça i perill de mort pel seu pobre autor, el desgraciat Rouget, quan proscrit com a
girondi que en orientar-se vers el federalisme, conspirava contra la unitat de la pàtria
(jacobina) i fugitiu per les alçades dels Alps preguntava este, al seu guía, el nom d'aquell
himne del que n'era autor i que abans de haver-lo batejat servia pe alentar els seus fanàtics
perseguidors. Aquell jorn la "Marsellesa" no era pas, per a son autor, un himne de llibertat,
era l'arma que fería al que l'havia forjada, era l'himne dels inconscients de la revolució,
esclava dels seus enemics que lluitaven per deshonrar-la, i que esbojarrada no coneixia la
séva propia veu, era l'himne que més endavant portava a la guillotina als girondins, als
"federals francesos", als verdaders revolucionaris que volien per la França un grau més de
llibertat, que després d'un segle encara no ha pogut gaudir.
Doncs bé, de tot cor desitgem que els "federals catalans", quan per tota Europa, fins a la
mateixa França, està curada de la malura jacobina, procurin no arribi el jorn d'èsser víctimes
del migrat esperit jacobí que encara nia en el cervell dels polítics espanyols.Un Orfeonista"118
.

Les diferències entre catalanistes i republicans en les diferents comarques i
localitats catalanes, és un fet conegut, encara que ens manquin encara estudis
particulars que ens informin de la situació concreta en cadascuna de les
poblacions on aquests grups es desenvoluparen119. El que si està clar, és que
l’enfrontament que sovint es produïa entre ambdós sectors evidenciaven dues
visions socials i polítiques: la conservadora i catòlica, front a la laicista i
esquerrana. Aquest fet no va impedir certa col.laboració en algunes localitats, en
especial front a qui constituïa l’enemic comú: el govern centralista i el seu aparell
caciquista, que a nivell local eren persones prou conegudes, i tanmateix poc
estimades, pel control que exercien sobre la població, el treball i el poder. La
resistència d’aquests cacics i de les seves clienteles a deixar part del seu poder a
mans de catalanistes i republicans, constituirà una guerra sense treva, en la que
seran apoiats i assistits pels governadors civils, jutges, capitans generals i altres
autoritats de l’aparell governamental.
LA LLUITA DE LES BANDERES A ARENYS DE MAR.
Un dels episodis on es manifesta aquesta lluita velada, és en la prohibició de
determinats rituals, himnes, i ostentació d'estendards i banderes que no fossin
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l'Espanyola, i per reacció l’obstinada resistència dels catalanistes a fer causa de la
seva utilització i ostentació, evidenciant la manca de llibertat, que la censura i la
repressió provocaven. En aquests atemptats contra les garanties constitucionals,
l’actitud de catalanistes i republicans és unànime, malgrat les diverses visions i
enfrontament ideològic.
En aquest context, l’Orfeó Català és invitat a Arenys de Mar per participar en els
actes d'inauguració d’un hospital per ancians i desvalguts, promoguda pels nuclis
catalanistes locals120, que tanmateix havien celebrat uns Jocs Florals la setmana
anterior, aprofitant l’avinentesa per decorar amb la senyera com a motiu principal,
“oblidant” col.locar la bandera espanyola. Tal com informa la premsa, l’arribada de
l’Orfeó Català, i l’entusiasme popular que la visita provocava en la població, va ser
interpretada com una afrenta per alguns cacics locals que veien en aquestes
manifestacions catalanistes un perill imminent que calia tallar. Per això no va ser
prou la imposició de la bandera espanyola, sinó que hom va decidir detenir el
president de l’Associació catalanista com a organitzador de l’acte. La reacció
generada entre la població i en la premsa, tant la catalanista com la republicana,
va constituir una nova victòria local contra el caciquisme i per extensió contra el
govern.
Per il.lustrar i ampliar la informació, seleccionem alguns dels escrits que es
publicaren amb la premsa. En primer lloc, donarem a conèixer l’opinió de “El
Noticiero Universal”, diari com sabem, poc afecte als catalanistes:
Arenys de Mar.
"Ampliaremos la noticia que dimos esta mañana referente a lo ocurrido ayer en Arenys de
Mar.
Llegó ayer a aquel pueblo el "Orfeó Català" siendo recibido con muestras del mayor
entusiasmo.
En la plaza Mayor entonaron los orfeonistas el "Cant de la Senyera", que fue coronado por
estruendosos aplausos del público y vivas a Cataluña.
Terminado el canto, que en concepto de aludo dedicó el orfeón al pueblo, los orfeonistas se
dividieron en diferentes grupos y pasearon, visitando lo más notable de la localidad.
Después, en la iglesia, el "Orfeó" cantó tres hermosas composiciones. Terminada la función
religiosa, los cantantes fueron a la Asociación Catalanista, donde se les obsequió con un
banquete.
Luego el Orfeó dió su anunciado concierto en un local entoldado del edificio de las
hermanitas de los pobres.
Las galerias del edificio, las columnas y demás sitios visibles estaban adornados con
banderas, estandartes y gallardetes catalanes(...)
Transcurria, la fiesta en medio de la mayor animación, cuando se presentó en el lugar del
concierto el juez de instrucción, acompañado del diputado provincial señor Casademunt y del
Señor Castelló.
dicha autoridad ordenó al presidente de la Asociación Catalanista que fuese puesta en sitio
visible una bandera nacional.
Como el mencionado presidente, señor Bordás, no tenia, facilitóla el señor Castelló y fue
puesta en una de las antenas que sostenian el toldo en la paret posterior del edificio.
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El juez, creyendo que debió buscarse sitio más preferente para la bandera de la pàtria,
protestó contra el hecho y se retiró.
Entonces el alcalde colocó otra bandera española en mejor sitio.
Todo esto ocurrió entre protestas más o menos enérgicas.
Seguidamente el alcalde aconsejó al señor Bordás que le siguiera al juzgado y entonces una
parte del público se opuso a ello, originándose gran confusión.
Por fín el señor Bordás fue al juzgado, hasta donde le acompañaron numerosas personas
aplaudiendo a ratos, pitando siempre y cantando “Los Segadors.”
Una vez en el juzgado el señor Bordás prestó declaración, pues el juez habia comenzado la
instrucción de diligencias sumariales.
En tanto, los amigos del señor Bordás y otras muchas personas estaban en la calle pidiendo
a gritos la libertad de aquél y dando vivas a Cataluña.
Al cabo de una hora, próximamente, salió el señor Bordás, siendo saludado con aplausos y
vivas y cantándose luego” Los Segadors”.
Volvieron el señor Bordás y sus amigos al local del convento, donde éste continuó
entonando los orfeonistas la canción "La bandera catalana" y "Els Segadors".
Esto es lo que pasó, según se nos ha asegurado.
El alcalde de Arenys dió cuenta de ello esta mañana al governador civil, añadiendo que
cuando colocó la bandera nacional dió un viva a España, que fué contestado por gran parte
del público.121

"El Diluvio" el dia 14 de juliol de 1903, comenta la notícia, de la que triem el final, pel
que té de crítica a l'actuació de l'autoritat, que amb la seva arbitrarietat, nodreix el
vessant victimista del catalanisme:
"... Al terminar la tercera composición se presentó el juez, el cual impuso que fuera colocada
la bandera española en lugar preferente.
Esto motivó una fuerte protesta por parte del público, que terminó con llevarse preso al
presidente del Centro Catalanista. Detrás del preso siguió una numerosa multitud, que no
dejó de gritar y protestar hasta lograr que dejaran en libertad al detenido. Este volvió al
teatro... del sainete, prosiguiendo el concierto y cantándose “Los Segadors”, al aparecer el
libertado y mártir de la "santa causa".
En dicho local se celebró dos dias antes la fiesta de los Juegos Florales, sin que se le
ocurriera al juez obligar arbitrariamente a poner la bandera española al lado de la
catalana."(...)

El mateix diari, el dia 15 de juliol, en un editorial titulat "cuestión de banderas",
reprén el tema fustigant l'arbitrarietat de les autoritats, en defensa de la llibertat
d'expressió:
"Lo acontecido en Arenys de Mar el domingo último, no puede pasar sin la más enérgica
protesta de todo ciudadano medianamenta liberal; no puede consentir el que lo sea esos
atentados que sin motivo ni razón alguna perpetran los que se dicen guardadores del
derecho público contra el derecho que tiene un individuo o corporació de hacer cuanto mejor
le cuadre sin invadir ni atropellar la libertad ajena, pues que no son motivo para que esas
arbitrariedades se cometan los pujos de ridículo patrioterismo ni los afanes de notoriedad
insensata, ni las ansias de pescar ascensos que puedan tener cuatro desgraciados, un
alcalde de real orden o un juez oscuro revestidos de modesta autoridad.
121

El Noticiero Universal, Arenys de Mar, 13-7-1903.
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Nos creemos poseídos de la neutralidad suficiente para inmiscuirnos en ese asunto;
conocidas són nuestras incesantes campañas contra el catalanismo clerical y de "double";
patentes són las que hemos hecho contra la entidad "Orfeó Català" y su presidente en
cuantas ocasiones lo han reclamado las demasías de este hacia sus cantores y los fines
políticos de la agrupación coral; por esto creemos que ha de ser más relevante nuestra
protesta contra lo ocurrido en Arenys; contra la arbitrariedad manifiesta que sienta un
precedente que invocarán cuantos funcionarios quieran poner picas en Flandes, actuar de
héroes y captarse las simpatías de sus superiores con polacadas de tenor de la de marras.
(...) El Orfeó Català, entidad coral eminentemente catalana, y según otros catalanista, dió el
domingo último un concierto en un local cerrado de la villa de Arenys de Mar. Las piezas de
concierto eran todas catalanas, los compositores lo mismo, los miles de concurrentes,
catalanes, los orfeonistas otro tanto, la fiesta, el ambiente, todo, en fin, catalan hasta la
entraña; nada había que requiriese un símbolo extra-catalan; lógico era, por tanto, que el
adorno del salon estuviera en consonancia con lo que la fiesta representaba y que se
colocaran banderas de Catalunña, sin mezcla ninguna de Valencianas, andaluzas ni
madrileñas.
Pero cuatro o cinco individuos, actuando de perturbadores, entre ellos el juez y el alcalde de
la población, se propusieron deslucir la fiesta cometiendo la más ridícula de las
arbitrariedades (...) Cometida la impertinencia, el Juez quedaríase tan satisfecho, pensando
en el ascenso que de Madrid le viniera, y el alcalde soñando tal vez en un acta de diputado
cunero.
No puede llamarse liberal el que no vea en ese abuso un atropello a la libertad.
Libérrimas son las entidades legalmente costituidas sean clericales, anarquistas o
republicanas, de hacer cuanto les parezca, bueno o malo, mientras no falten a la ley ni
atropellen el derecho de los demas; como és libre todo ciudadano y toda entidad de
criticar los actos y acciones que realizan sus superiores, semejantes o contrarios.
¿Cometió el Orfeó Català algun delito al adornar, en uso de su perfecto derecho
alguno de los preceptos de su constitución legal?¿Atropelló acaso, o hizo alardes
contra la bandera española, que ni aún en tal extremo hubiera debido imponérsele
ésta y si proceder él según el código? Entonces ¿a qué obligar a hemanar la bandera
regional con el lienzo que simboliza la pàtria y que en tal ocasión ninguna falta
hacia?¿En virtud de qué tal atropello a la libertad y al derecho?
Muy distinta juzgaríamos la cuestión si en vez de hallarnos en pleno goce de las garantías
que la Constitución otorga al ciudadano gimiéramos bajo el peso de la ley marcial ó del
estado excepcional en que toda libertad se anula, en que todo derecho cesa y en que un
hombre lo asume y puede todo. Entonces, cuando ocurre lo que pasó en el salón de la Casa
-Lonja con motivo de los Juegos Florales, no hay razon que oponer, porque la razon y la
protesta están anuladas, contenidas por la fuerza.
Es lo que teníamos que decir como liberales que somos, sin mirar si el atropello se ha
cometido contra republicanos, clericales o anarquistas. No defendemos al "Orfeó", sinó que
combatimos la arbitrariedad en todas sus manifestaciones, por encima de un patrioterismo
imbécil y mal sentido; vamos contra el precedente que amenazaria a todos los organismos si
pasaran en silencio estos abusos, pues no podría jamás concebirse ni ostentarse una
bandera catalana sin suponer u ostentar a su lado otra española; y, con el mismo criterio, no
podría, pongamos por caso, hacer pública ostentación del gorro frígio sin colocar a su lado
un trono o una corona, ejemplo que prueba demasiado, pues si la República entraña el odio
hacia la monarquia, la bandera catalana no encarna ni encarnará la menor partícula de
aversión, ni aún indiferencia, hacia la bandera nacional, como representación, entiéndase
bien, de los ciudadanos que pueblan las demás regiones hermanas."
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La visió de la premsa catalanista, remarca el caràcter arbitrari i provocador de les
autoritats. Per exemple, La Renaixensa el dia 13 de juliol de 1903, dedica una
extensa ressenya amb el títol: "L'Orfeó Català a Arenys de Mar. Concert i varis
incidents"
"... En començar el concert s'havien accentuat més els rumors d'imposicions
incomprensibles, si es té en compte que les autoritats hauríem de ser les primeres en vetllar
per l'ordre que no s'havia pas alterat gens ni mica en començar el concert...
Incident
(...) En arribar aquí del concert, s'observà extraordinari moviment i anades i vingudes dels
individus de la Comissió, fins que es veié deixar son palco a la Junta del Orfeó, que junt amb
el mestre Millet se dirigiren a l'entrada del jardí, on semblava que succeïa quelcom
d'extraordinari.
Concert Suspès.

Personats en aquell lloc, ens trobarem amb el jutge de primera instància senyor Fernández
López, acompanyat del diputat provincial senyor Casademunt y dels senyors Castelló, pare y
fill.
Lo jutge donà ordre de suspendre el concert si no es colocava en lloc preferent una bandera
espanyola.
Vist lo conflicte a que s'exposaven de no complir tan arbitraria ordre, la bandera fou colocada
dalt d'una de les antenes. No contents amb això, obligaren a colocarla en altre lloc, la
qualcosa feu l'Alcalde Sr. Calbó, penjant-la a la barana de la galeria entre protestes i
aplaudiments.
Catalanista detingut

Més, els cacics d'Arenys no estaven prou satisfets i volien apurar més la paciència del poble.
Pocs moments després, quan l'Orfeó finalitzava la primera part del concert, se presentaren al
palco de la Junta i Comissió organitzadora de la festa amb l'ordre del jutge de portar al jutjat
el jove president del Centre Catalanista (adherit a la Unió catalanista") Don Josep Mª Bordas.
Quan el poble s'adonà que s'emportaven el nostre amic, es promogué un moviment de
protesta, dirigint-se tots a la porta per a impedir el pas dels que el portaven, però deposà un
xic la seva actitud, no molt tranquilitzadora, en presentar-se l'alcalde que s'ofertà a
acompanyar el President del centre cap el JUTJAT;
CAP EL Jutjat.

Prengueren un carruatge que hi havia a la porta, més el poble s'hi oposà fent-los baixar per a
acompanyar el digne president del Centre senyor Bordas en manifestació. Llavors se retirà
l'alcalde, dirigint-se tothom cap al jutjat entre crits de ¡Mori el caciquisme! i ¡Visca Catalunya!
La manifestació anava engrossant-se de tal manera, que en entrar el senyor Bordas al jutjat,
la multitud ocupava tota la amplària del Passeig de la Riera. Entra el Senyor Bordas al
despatx del jutge acompanyat d'un senyor advocat, que s'oferí no deixar-lo mentre estès en
llibertat.
Durant bona estona, lo poble esperà en actitud expectant, però veient que no sortia
començaren a sentir-se crits de protesta i tentatives de reclamar la llibertat del nostre amic.
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Al Jutjat

A l'avantsala del despatx del jutge, esperaven el senyor don Candi Robert, de la Junta
Permanent de la Unió Catalanista, don Joaquim Cabot, President de l'Orfeó Català, don Pere
Pagés, los senyors Massagué i Albert, en nom del Centre Catalanista d'Arenys, lo president
de "La Reixa" senyor Folch i Torres, i el Senyor Quera i Córdoba, en representació de La
Renaixensa.
Poc després s'invità als que esperaven a que es retiressin de l'avantsala, demanant que es
retirés també la gentada del carrer; això darrer no fou possible, per negar-s'hi tothom a deixar
aquell lloc.
En Llibertat.

Per fi, quan ja la impaciència del poble s'accentuava, sortí el senyor Bordas en llibertat,
essent ovacionat i acompanyat en manifestació fins el local del Centre i sortint d'allí per a
dirigir-se altre cop on se celebrava el concert, que continuà malgrat tots els incidents i on
s'esperava amb ànsia el resultat de la cosa. (...)
En entrar al clos on se celebrava la festa, l'ovació fou imposant (...) En aquells moments, la
gran massa coral del Orfeó cantava les valentes notes de "La bandera Catalana" que eren
extraordinàriament aplaudides. Semblava talment que estaven escrites per aquells solemnes
moments: Vegeu sinó:
Si ens esveren els malvats
que voldríen trossejar-la
plorarém pels fills ingrats
que han venut la sang dels pares.
Mai pedregui un tal afront
a la terra catalana!
Mai los que hem posat al món
Mai reneguin de llurs mares.

No cal dir amb quin gran entusiasme foren rebudes aquestes valentes estrofes. Amb aquesta
peça finalitzà el concert. (...)
Mentre tothom demanava nostre himne Los Segadors, que s'hagué de cantar per acallar
aquella entusiasta ovació.
En ressonar les solemnials notes de nostre himne, tothom dret i amb el cap descobert en
senyal de respecte, es repetí l'ovació que es feu immensa en finalitzar-lo, reprenent-se
desprès per milers de boques tot sortint del local, alternat amb aclamacions a Catalunya, a
l'Orfeó i al Centre Catalanista.
(...)

Crec que els textos i els incidents que s’explicíten evidencien prou clarament la lluita
del caciquisme local per no perdre la influència i les quotes de poder que fins
aleshores havien mantingut. Però tal vegada, també ens informen de com la
puerilitat de les actuacions caciquistes i governamentals, fan perdre la por a la gent,
per fer causa comuna contra un enemic que desde la victòria electoral de la Lliga, ja
no és invencible, i va perdent posicions en totes les localitats del Principat.
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5- LES ACTUACIONS DE L’ORFEÓ CATALÀ EN L’ETAPA DE DEFINICIÓ
POLÍTICA DE LA LLIGA.
La Lliga va néixer com una coalició electoral, amb un projecte interclassista que
s’havia de desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini, dissenyat per Prat de la Riba i els
seus col.laboradors. Aquest, pretenia transformar la situació política de Catalunya,
per a arribar a constituir-se en grup de pressió i hegemonia en l’Estat Espanyol; per
això la seva estratègia política i social, era possibilista: primer, calia lluitar per
aconseguir la victòria política i desprès vindrien les definicions ideològiques i socials.
Ara bé, aquesta planificació es veurà frustrada desde els inicis:
En primer lloc l'hostilitat que el govern i els grups polítics centralistes van mostrar als
diputats regionalistes i als seus projectes tancant-se obertament a qualsevol mena
de concessió, dificulten que es compleixin els objectius inicials de la coalició.
En segon lloc, els conflictes obrers de finals de 1901 i 19021, especialment la Vaga
General de febrer de l902,2 van posar de manifest les contradiccions internes, i la
preeminència del lideratge conservador i dretà, que provocarien la impossibilitat d’
entesa amb les classes treballadores del Principat, al mateix temps que va generar la
polèmica en el si de la Lliga entre el sector conservador i els elements esquerrans
que creuen necessària una actitud més conciliadora. Un procés de definició i
depuració política que culminarà el 1904 amb la sortida dels elements esquerrans: J.
Carner, Lluís Domènech i Muntaner, etc.
Tanmateix el comportament del govern, a través de les actuacions dels governadors
civils, en els conflictes socials, tracten d'evidenciar amb èxit, els interessos patronals
de la coalició. 3 Al mateix temps que obliguen a definir ideològicament els interessos
“classistes” i a cercar l’aliança amb les forces dretanes: monàrquics dinàstics,
carlistes, front a l’enemic de classe: els republicans.
En canvi, el govern continuava donant suport a l’opció republicana de Lerroux,
malgrat el perill social que amagava, perquè el considerava més inofensiva que un
probable moviment secessionista, com auguraven els més catastrofistes.

1

el 15 de desembre de 1901,inicien una vaga els Metal.lúrgics, per denunciar el "Pacte de Fam"a que es trobem
sotmesos, poc després inicia la vaga el sector tèxtil inicien la vaga.. S'hi sumen altres oficis amb consignes
anarquistes, davant l'actitud intransigent dels patrons. El 17 de febrer es fa vaga general, es calcula que la
segueixen entre 80.000 i 100000 vaguistes. Es proclama l'Estat de Guerra, la ciutat es paral.litzada. En una
setmana la Vaga fracassa per manca de combativitat i ressistència. L'actitud de bona part dels dirigents de la Lliga
és de condemna, la dels republicans ambigua. Lerroux fuig a Madrid, tot i que a posteriori organitzarà una
col.lecta per als vaguistes.

2

Vid . LVC 23-2-1902 i 24-2-1902, on es recullen estenses impresions sobre“La Vaga general”, entre elles:
L’Anarquia a Barcelona”(23-2-1902) i “El caràcter de la Vaga”. També són interessants els apartats “La Vaga
general al Congrès” i “La Vaga general a la Premsa de Madrid”
3
Desde la Veu, Prat denúncia repetidament que el govern vol provocar la divisó social de Catalunya,
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5.1-EL SUPORT A LES PERSONALITATS I ACTUACIONS CATALANISTES.
La mort del Dr. Robert, el dirigent més emblemàtic i cohesionador de la coalició, la
detenció de Prat de la Riba, i la seva posterior malaltia i allunyament forçat de
l'activitat política, acaben d’arrodonir una crisi política i electoral que es mantindrà
fins l’escissió de 1904.
En aquestes circumstàncies adverses, l'Orfeó Català va mantenir fermament el seu
suport als homes que havien introduït el catalanisme en una nova dimensió més
pragmàtica i real, però també van continuar la seva actuació de suport als elements
culturals que simbolitzaven el catalanisme ideal, inspirador de la Renaixença.
.
"Visites: al Sr. Prat de la Riba a la Presó per motiu de la seva detenció oferint-se li en nom de
l'Orfeó.
León Luque, en nom de l'Orfeó Català. visita al poeta Mossèn Cinto Verdaguer, malalt.
S'acorda continuar visitant-lo i que sorti aviat de la malaltia "per bé de Catalunya"4

L'Any 1902, va ser particularment dramàtic per al Catalanisme per la sobtada mort
del Dr. Robert, amb qui s'havien dipositat tantes esperances, i també per la llarga
malaltia i mort del gran poeta Mossèn Cinto Verdaguer. La commoció general per
aquestes desaparicions es reflecteix a la premsa de tots els colors, són els primers
funerals multitudinàris que es recorden a Barcelona, i que restaran a memòria
popular durant molt temps. Les dues aportacions a la causa catalana són
assenyalades com a element fonamental, al mateix temps que la dimensió humana i
la mort prematura de les dues personalitats que tant podien haver contribuït encara a
la cultura i la política catalana dominen les reflexions i les cròniques d'aquell any,
particularment conflictiu a causa dels conflictes i vagues obreres arreu del Principat.
"Enterrament Dr. Robert, reunió particular J.D. asistir en corporació i amb la senyera alçada.
Posant-se ademés per iniciativa de la Lliga Regionalista 36 atxas a disposició dels Srs. socis
de l'Orfeó que volguesin portar-les en aquest acte(...)
Nova visita a Verdaguer ( malalt il.lustre)"5

En els mesos anteriors, la Junta de la Unió Catalanista, i en especial el seu president
J.Mª Roca, havien mantingut contactes amb el Dr. Robert, per tal d'aconseguir la
reunificació del catalanisme, tot demanant que la Lliga s'adherís a la Unió.6 D'aquí
que la sobtada mort del polític amb qui havien dipositat les esperances de concòrdia,
fos sentida com a propia pels elements moderats de la Unió, qui a través dels
homenatges funebres, van intentar acostar-se als altres líders de la Lliga, i també a
l'opinió pública, a favor de la concòrdia iniciada. Però els homes de La Veu a qui
aquests elements de la Unió havien volgut aïllar establint una relació directa amb el
President de la Lliga, no tenien cap interès per continuar la política d'entesa iniciada
4

Actes J.D. O.C. 3-4-1902.
Actes J.D. 14-4-1902.
6
Vid. Llorens, J. "La Unió..." op. cit. pàg. 402, concretament el manifest "Sursum Corda"el firmava
J.M.Roca, L.G.26-1-1902, fins i tot La Renaixensa, tornava a parlar de La Veu i de La LLiga con a
veritablement catalanistes, destacant la comunitat d'aspiracions i interessos entre els dos grups. (LR, 2 i 6 de
Febrer de 1902).
5
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per Robert, doncs consideraven que la Unió Catalanista era una formació clarament
regressiva, que en res connectava amb els seus objectius i tàctica política.7
"Ofici Unió Catalanista. La Junta permanent acorda un ofici dia 22 en Parròquia S. Agustí per
assistir funerals Dr. Robert, fent constar aquesta patriòtica entitat lo molt complaguda que es
sentiria anant acompanyada amb els representants de nostra institució"
Es dona les gràcies i es contesta que s'anirà en corporació.8"

L'Orfeó Català, va participar activament en tots els actes que tant la Lliga com la
Unió (i també altres entitats), van organitzar en homenatge al Dr. Robert, personalitat
que hom havia admirat i respectat en vida, com ho feren la major part de les
persones, àdhuc els adversaris polítics, que havien tingut ocasió de tractar-lo;
Bartomeu Robert era en efecte l'home de concòrdia que necessitava el catalanisme,
és reunifiqués o no per a mantenir l'harmonia, així ho entenien la major part de les
entitats i associacions neutres, i les que maldaven per la moderació i l'entesa entre
els catalanistes.
La Desapariciò de Mossèn Cinto.

També la mort anunciada del gran poeta Verdaguer, va ser un element utilitzat per
cercar l'acostament i l'harmonia entre ambdos grups, més desde el vessant
emocional, que desde el purament polític. No obstant això, les circumstàncies que
havien rodejat els seus darrers anys de vida, van ser objecte de polèmiques també
en la premsa i l'ambient social, especialment en els seus funerals i trasllat de
despulles un any més tard a la tomba definitiva a Vallvidrera.
Pel que fa a l'Orfeó Català, l'actuació en aquest cas va centrar-se en la figura
humana, del poeta col.laborador i amic, participant al llarg de l'any en totes les
iniciatives que se li oferiren per homenatjar-lo, tant si venien d'amics com de grups i
persones poc afins, com ho fou la iniciativa de "Catalunya Nova" d'oferir per
subscripció, una corona fúnebre destinada al poeta; en la que l'Orfeó Català va
participar malgrat la relació poc harmònica entre ambdues entitats.
"Es rep un ofici de la Junta Permanent de la Unió Catalanista convidant a l'Orfeó Català als
solemnes funerals pel bé de l'ànima de Mossèn Cinto, que tindran lloc per iniciativa de la
Unió en l'Església parroquial del poble de Folgueroles. La Junta designa a Sr. Brossa i T.
Millet perquè representi.
El Sr. Brossa dona compte de l'assistència als funerals fets a Vallvidrera el darrer dimecres.
Absoltes- de la darrera visita que l'Orfeó féu al cadàver en la capella ardent de la casa de la
ciutat on cantà solemnes responsos davant el tumul, es cantà Requiem a 6 veus de Victoria

7

En vida de Robert, davant el canvi d'orientació en vers La Lliga i La Veu, però volent mantenir els principis
de la Unió, La Veu qualifica de "inútil" la tasca que despleguen .LVC "La feina dels inútils" 8-12-1901.
8
Actes J.D. O.C. 21-4-1902. Igualment al llarg de l'any l'Orfeó Català participarà en gairebé tots els
homenatges i funerals que es faran a les dues personalitats catalanistes, així com també poc després en els
funerals que es fan a l'arquitecte i dissenyador de la Senyera Antoni Gallissà (mort l'any 1903).
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amb cooperació del Rv. Dr. Tomàs A. Rigualt i col.loca una branca de llorer amb cinta
catalana damunt la caixa mortuoria.
(No tenint permís la secció de noies per cantar ho féu la capella de Sant Felip Neri).
Consistori dels Jocs Florals,També dona compte el president, haver assistit a una reunió de
presidents de Societats i mestres en gai saber, per tractar d'alçar un monument a Mossèn
Cinto."9
CATALUNYA NOVA- Es dona compte d'haver obert a l'Orfeó una subscripció iniciada per la
Societat Coral "Catalunya Nova" per oferir a la memòria de Verdaguer una artística corona
per portar en manifestació a la seva tomba. La subscripció ha resultat satisfactoria havent-se
entregat a dita societat.10

Per la seva part, l'Orfeó Català va organitzar un concert d'homenatge al poeta que
fou una de les iniciatives més valorades per la premsa
:
" El Orfeó Català, A la buena memoria de Verdaguer:"
"El concierto que ayer por la mañana dedicó el "Orfeó Català" a la buena memoria del gran
poeta catalán, fué una solemnidad de un valor artístico bien digno del recuerdo a que prestó
homenaje.
El maestro Luís Millet es una de las personalidades de nuestra tierra que más debe citarse
como ejemplo de constancia y de ideal artístico. Pero es preciso confesar que ha hallado en
sus l80 orfeonistas otros tantos espiritus bien templados en la fe de llegar a producir arte
serio y sincero.
Reunir todos estos elementos y mantener en ellos el calor de una família de arte siempre con
el deseo hacia el adelantamiento, siempre con los ojos hacia la perfección, es cosa que nos
enorgullece a todos los catalanes, y que bien merece la creciente atención que el público
dispensa a esa obra del "Orfeó".
Nunca su senyera se ha levantado en el escenario de un teatro, que no estuviera el local
rebosando miles de personas atentas a la voz de los que bajo ella se cobijan para entonar
sus cantos. El Orfeó Català, va escribiendo una de las pàginas más hermosas del actual
renacimiento de Catalunya.
La solemnidad de ayer tuvo además del interès que Millet tributa siempre a la música popular
catalana, otro mérito muy grande y como divulgación y como trabajo tècnico todavia
mayor."(...) M.J.B.(Marcos Jesús Bertran)11

Totes aquestes actuacions a favor de Verdaguer en vida i després del seu traspàs,
indisposaran l'entitat amb qui havia estat protector de Verdaguer, el comte de Güell,
a qui tothom assenyalava com a responsable de la desgràcia del poeta en retirar-li el
seu favor i acusar-lo de malversar fons.12 Un any després de la seva mort,
Verdaguer continuava essent objecte de polèmica entre els que consideraven que la
seva tomba definitiva no responia a la qualitat artística i humana de Mossèn Cinto, i
els que hi veien reflectit el seu esperit senzill i grandiós al mateix temps.

9

Actes J.D.O.C. 25-6-1902.
Actes J.D. O.C. 24-10-1902.
11
La Vanguardia 15-7-1902 "El Orfeó Català, A la buena memoria de Verdaguer"MJB.
12
El Comte, reconegut mecenes i catalanista, també era protector i padrí de l'Orfeó Català.
10
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"...El acto de la traslación fué como hemos dicho imponente. A él concurrió multitud de
admiradores: una Comisión de concejales, menos numerosa de lo que nos figurabamos a
decir verdad; varias otras de diferentes entidades, entre ellas La Lliga Regionalista, y
muchas más, en especial catalanistas, que seria prolijo enumerar. También concurrió el
"Orfeó Català" con su senyera, el cual cantó el precioso Libera me Domine, de Victoria, al
efectuarse la traslación de los restos, acto que fué contemplado con profundo recogimiento
por la multitud...."13

Una descripció que contrasta amb la que ofereix "Tribuna" ( 6-7-1903), del que
seleccionem alguns fragments pel que té de testimonial i crític, i al mateix temps per
la visió diversa del que ofereixen les altres cròniques de l'esdeveniment. (encara que
també s'observa una parcialitat interessada).
"Conforme ayer adelantamos, el que fué ínclito poeta, cantor eximio de la moreneta de
Montserrat, hombre buenísimo, mosén Jacinto Verdaguer, duerme el sueño de la
tranquilidad, de que no pudo gozar en vida, en su nueva tumba que, a decir verdad, nos
parece en extremo raquítica para la grandiosidad de la fama del poeta y demasiado modesta
si con ella se ha querido compensar postumamente las escaseces y privaciones que sufrió
durante su no largo paso por este valle de lágrimas.(...)
El acto de su traslado al nuevo panteón cuya insignificancia aumenta la soberbia
grandiosidad de las magníficas y artísticas construcciones que le rodean obscureciéndole,
tampocó resultó lo que debíamos esperar, quienes aún recordamos la imponente
manifestación de duelo que siguió a la muerte del autor de l'Atlántida.
¿Serà verdad que a muertos y a idos todo el mundo olvida? (...) puede calcularse que no
asistiría arriba de un millar de individuos, y para eso incluyedo entre ellos las comisiones más
o menos oficiales y los que deseaban dar a tan piadosa cerimònia, un alcance en el que la
política regionalista fuera sacando un bocado.(...)
Ayer puede decirse que habia en la necrópolis tantos actores como público. ¡Con decir que
sólo vimos cuatro o cinco máquinas fotográficas!...
Son tristres observaciones que nos duele hacer, por lo mismo que a la memoria de mossén
Cinto profesamos devoción verdadera.(...)
A la comisión precedia el "Orfeó Català" con su señera, que fue recibida por el público con
un espontáneo aplauso.(...)
El Orfeó Català entonó entonces la Absolta Liberame domine, del maestro Victoria.
el capellán del Cementerio, revestido, entono un responso, e inmediatamente fué colocado el
cuerpo de Verdaguer en el hueco de la peña.(...) Cuando terminaron estos trabajos , el señor
Cambó pronunció, muy conmovido las siguientes palabras:
"Pueblo de Barcelona: El Ayuntamiento, en compañia de vosotros, paga hoy un deber al
poeta más preclaro que nació en Cataluña el pasado siglo.
el sentimiento que nos produjo la muerte de Verdaguer, se convirtió en deseo de glorificar
sus restos, y esto es lo que hacemos, lo menos que podemos hacer.
La sepultura del vate catalán no habia de ser como la de los demás hombres: aprovechamos
pues, la que creímos mejor, la que la Naturaleza nos dió hecha.
Doy gracias a todos los presentes, por haber asistido a este solemne acto; al "Orfeó Catalá",
que tantas glorias ha conquistado dando a conocer composiciones de mossén Cinto; a las
representaciones venidas de la ciudad, y en general al pueblo de Barcelona que ha sabido
honrar la memòria de Verdaguer.
Aquí dejamos sus despojos: hagamos que su espíritu se esparza por toda Cataluña." (...)
13

El Correo Catalan, "Trasllat de les despulles de Verdaguer", 6-7-1903 :
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¡Descanse en paz el llorado poeta, gloria de Cataluña, honra de España y majestat de la
poesia!"14
"(...)Tant la creu com la llegenda resulten molt artístiques i senzilles, puig ens hauria semblat
censurable, que es recarregués d'adornos, desdient així de la grandesa de la sencillesa del
gran poeta nacional català. La Lliga Regionalista i l'Ateneu Barcelonés enviaren dos artístics
ramos de llorer i violes, amb llaços dels colors de la bandera catalana".15
"Ahir a la tarda va tenir lloc la fúnebre cerimònia de la traslació de les despulles mortals de
l'eminent poeta Mossèn Jacinto Verdaguer, desde la tomba provisional en que jeien , a la
definitiva, oberta en una roca natural de gran tamany, com saben els nostres lectors.(...)
Els voltants de la tomba guardadora del cadaver de Mossèn Verdaguer, presentava un
pintoresc aspecte; la gent s'emparralava per les rocas y desmonts formant verdaders raims
humas i el dordó de guardies municipals que tancava l'espai destinat a les corporacions i
entitats convidades a l'acte es veia impotent per a contenir aquella massa humana que que
pugnava per acostar-se tot lo més a prop possible a la tomba.(...)
A un quart de set va arribar un piquet de la guardia municipal montada y a seguit l'orfeó
Català amb la senyera adornada amb cintes negres.Al cap de pocs minuts comparegué la
comitiva oficial presidida per l'Ajuntament, representat pel tinent d'alcalde senyor Cambó i els
regidors Puig i Cadafalch, Albó, Pella i Forgas, Carner, Vilá, Llopart, Oliveras y Bastinos. Els
acompanyaven la Junta de Cementiris i els marmesors del finat.
Formaven la comitiva representacions nodridíssimes de la Lliga Regionalista i de les seves
delegacionss de Gracia i de la Barceloneta i de les entitats adherides a les mateixes: Centre
Regionalista de Sarrià, Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou; Nova Catalonia,
Pàtria Nova, Joventut Autonomista, Centre Fivaller, Federació Escolar Catalana, Centre
Català de Sant Martí i molts altres que no recordem.
També hi havia representacions de la Unió Catalanista, del Ateneu Barcelonés, del Centre
Industrial, de la LLiga de Catalunya, de l'Aplech Catalanista, del Tràngol, del Centre Escolar
Catalanista, de l'Orfó Català, del Centre Catalanista d'aArenys de Mar, de l'Associació
Catalnaista del Poble Sec, de l'Associació Catalanista de Premià de mar, del Consitori dels
Jocs Florals, de l'Eura, de Catalunya Autònoma, de l'Escola Jordiana, Orfeó canigó,, de
l'Agrupació de Propaganda Catalanista, del centre Catalunya i dels periòdics La Renaixensa,
La illustració Catalana, la Rierada, ¡Cu-cut! i La VEU DE CATALUNYA16

Els homenatges per ambdos personatges, continuen al llarg de l'any, i també en els
anys successius17, com si a través d'ells hom pogués rescatar quelcom de la
serenitat i les esperances que tots dos simbolitzaven i que ara davant una
conflictivitat social que no se sap afrontar, semblem fer trontollar el projecte emprès
14

Tribuna, Los restos de Verdaguer. 6-7-1903,La Renaixensa 6-7-1903, també fa crònica, que continua el dia
següent.
15
La Veu de Catalunya:"Les despulles de Verdaguer" 6-7-1903.
16
La Renaixensa "Traslació de les despulles de Mn Cinto", 7-7-1903. La Veu de Catalunya figura amb
majúscules en el text original, per això l'hem respectat.
17
L'any 1903, la mort d'Antoni Gallissà, catalanista de primera hora i soci de l'Orfeó Català, també va donar
lloc a funerals i homenatges en els quals també hi va participar l'Orfeó Català, tot i que Gallissà no era una
personalitat de tan relleu com el Dr. Robert i Mossen Cinto. Vid. Memòria Orfeó Català 1903, llegida el 27 de
gener de 1904, pàg. 6-8.

246

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

pel catalanisme possibilista, però també obre una etapa de marginalitat i confusió en
el si de la Unió Catalanista.
5.2- LES ACTUACIONS UNITÀRIES.
EL SUPORT ALS PRESOS CATALANS.

Ja hem parlat de les dificultats de conviure en una mateixa entitat persones de
diferents visions del que havia de ser el catalanisme, i també de la creixent simpatia
dels líders de l’Orfeó Català, vers La Lliga Regionalista. En aquest bienni, l’Orfeó
dona testimoniatge d’aquesta simpatia, i mantindrà el seu suport incondicional en els
moments de crisi i d'infortuni d’alguns dels seus membres, hem parlat ja dels
homenatges fets per la desaparició del Dr. Robert; i recordem que poc després Prat
de la Riba, va ser empresonat, en aquest tràngol així com en la seva malaltia, no li
van mancar l’adhesió i les visites dels seus consocis i amics:
Visites: al Sr. Prat de la Riba a la Presó per motiu de la seva detenció oferint-se li en nom de l'Orfeó.18

Un suport que d’altre banda esdevé un acte col.lectiu de tot el catalanisme, en
representar una oposició a la repressió contra la lliure expressió del fet català. En
aquest sentit, cal recordar que cada cop és més freqüent la detenció de catalanistes,
i que per fer patent aquesta circumstància el 1901 (arrel de la detenció de trenta
joves catalanistes), hom fundarà la Reixa, quin objectiu era “auxiliar als qui siguin
empresonats per actes de propaganda catalanista, i commemorar cada any l’onze de
setembre de 1714”. Aquesta agrupació, a la que només podien pertànyer els
catalanistes que haguessin estat empresonats, es vincularà a la Unió Catalanista.19
En les comunicacions i actes de l’Orfeó tenim constància del suport fet a aquella
associació, en forma de subscripcions obertes, visites, assistència i presents
simbòlics, així com l’ajuda en la gestió de la posada en llibertat i l’absolució dels
presos, utilitzant les influències i contactes amb autoritats i lletrats catalanistes20.
L'ambient enrarit i de crispació amb el govern, es deixa veure també en els incidents
en la celebració dels Jocs Florals de l'any 1902, on els discursos són titllats de
"separatistes" desde Madrid, al mateix temps que al carrer la policia practica
càrregues i detencions. L'Orfeó Català, col.laborarà amb la Reixa, a la que pertanyen
alguns dels seus socis més destacats, i continuarà visitant i donant suport als presos
polítics, siguin o no socis de l'entitat. Una activitat, que en les memòries anuals
apareix com a "tasca patriòtica".

18

Actes J.D. O.C. 3-4-1902
Vid Llorens , J. op. Cit. pàg.461.
20
Val a dir que entre els socis i coristes també hi va haver detinguts,i associats a La Reixa, com és el cas de
Josep Mª Folch i Torras, primer president de La Reixa.
19
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“Presos - es dona compte de les visites fetes als joves detinguts amb motiu de la Festa dels
Jocs Florals, en especial Sr. Gal, soci de l'Orfeó. S'acorda continuar visites fins que siguin
alliberats .“21
“Obsequi als Srs. Mariné, Riera i Gal, empressonats pels incidents dels Jocs Florals, una
partitura de Jovenívola de Millet, amb el desig de promte alliberament.” (...)
“La Reixa- ofici agraint la col.laboració de l'Orfeó en la Subscripció per sufragar gastos dels
companys empresonats”.22

En els anys a venir, aquesta actuació es concretarà també amb la visita i actuació en
la presó model de Barcelona, a petició de la Junta de presons, amb la que col.labora
en altres auxilis i atencions als presos. Una actuació que inicià l'Orfeó Català i que
secundaran altres entitats corals catalanes.
Poc a poc, la propaganda catalanista s'apropa a tots els àmbits i sectors socials,
àdhuc a aquells que pateixen la persecució o la marginalitat social. Una actuació
emanada, al nostre parer, de la línia paternalista de l'Església catalana envers
aquests sectors.
-LA SENYERA DE LA UNIÓ CATALANISTA.

Com ja s'ha mencionat anteriorment, la iniciativa de oferir una bandera a la Unió
Catalanista, parteix de la poetessa Agnès Armengol de Badia, i tot i que en un primer
moment s'inicien els treballs sense gaire convicció, les circumstàncies polítiques
d'enfrontament aferrissat dels catalanistes amb els càcics, el govern i sobretot amb
els republicans radicals, acabaran convertint la idea en un acte simbòlic de primera
categoria, al que s'hi sumaran totes les tendències del Catalanisme.
La memòria de l'any 1903, recull la següent informació relacionada amb l'acte
d'oferiment de la bandera:
"La Junta Directiva del "Orfeó Català" en tenir esment dels desigs de diversos elements de
Tarragona de que l'Orfeó organitzés una excursió a dita ciutat, pensà tot seguit en combinar
al mateix temps una excursió a Poblet, a l'antic casal de la nostra pàtria, en obsequi als
coristes i per entonar-hi tots junts dessota de ses voltes enrunades un solemnial respons per
a l'etern repòs del Rei en Jaume i Comtes Reis que foren soterrats en l'església del monestir.
La notable poetessa na Agnès Armengol de Badia, sabedora dels propòsits de l'Orfeó, el
convidà a prendre part en el solemne acte de l'entrega a la Unió Catalanista de la bandera
costejada per les dones de nostra Catalunya, quin acte havia de tenir lloc igualment en
l'històric monestir de Poblet.
L'Orfeó, acceptà amb goig el convit i amb entusiasme es preparà a prendre part en tan
patriòtica festa.

85- Actes J.D. O.C., 21-5-1902.
Idem. Actes 9-6-1902 i 7-7-1902.

22
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A una comissió de senyoretes de nostre Orfeó, li capigué l'honor d'ésser nomenada per a
portar la rica presentalla i oferir-la en nom de les dames de Catalunya al digníssim President
de la Unió Catalanista. (...)
L'arribada de l'Orfeó a l'Espluga fou motiu per a que milers de persones que de tots els
indrets de la nostra terra havien comparegut per a assistir a la festa de Poblet, esclatessin en
aplaudiments eixordadors en ovirar el tren que conduïa nostres coristes.
Amb grans treballs es logrà posar en marxa la comitiva que formava l'Orfeó i diferents
entitats corals i artístiques. Era realment hermós!
La impressió que produïa aquella immensa gentada estesa desde l'estació fins el poble,
vessant entusiasme es per a no ser oblidada mai més.
(...) En mig de delirants Visques, arribarem davant la casa de la Vila. Allà amb l'ardidesa
acostumada, l'Orfeó cantà nostre cant Nacional, quines primeres estrofes foren escoltades
amb el més religiós silenci per l'atapeïda gernació que omplia de gom a gom la plaça, amb
els caps respectuosament descoberts.
L'entusiasme que esclatà en entonar nostres coristes la darrera estrofa no vós el puc
explicar. (...)
La mateixa memòria ens explica com es va desenvolupar l'acte:
"Nostre Vis-president, En Vicents de Moragas, dirigí la paraula al públic que omplenava el
temple (...) amb sa veu clara i potent els explicà la transcendència d'aquell hermós acte que
es celebrava... un esclat d'aplaudiments i visques ofegà les seves darreres paraules, i acte
seguit, En Josep Mª Folch i Torres llegí la magistral poesia "Poblet", de Guimerà.
Després el Mestre, En Lluís Millet s'avançà i amb breus paraules digué al públic que l'Orfeó
anava a cantar unes absoltes per a l'etern repòs del Rei en Jaume.
Aleshores aquella gentada feu un silenci i respectuosament escoltà les solemnes absoltes de
la missa de difunts a 6 veus de Victoria que ressonaren majestuosament per l'amplíssima
nau com un eco llunyà.
Mossèn Rigual (q.a c.s) revestit amb els ornaments sagrats entonà una absolta que el poble
escoltà amb el més gran recolliment.
Acabada aquesta cerimònia que l'Orfeó havia organitzat, la Junta Permanent de la Unió
Catalanista pujà al presbiteri i donà començament a la Festa d'entrega de la bandera.
Com ja he dit, una comissió de dames, entre les que hi tenia nutrida representació la secció
de Senyoretes de l'Orfeó Català, feu entrega de dita bandera a "La Unió Catalanista" i
després dels parlaments de la iniciadora Dª Agnès Armengol de Badia i del President de la
Unió, l'Orfeó amb un braó fill de l'entusiasme de que tothom estava posseït, arrencà les
notes de l'himne la "Nostra Bandera" expressament compost per a l'acte pel nostre mestre,
en Lluís Millet, sobre lletra inèdita de Joan Maragall.
Per acallar les aclamacions de la multitud, l'Orfeó tingué de cantar "Els Segadors", que foren
corejats pels milers d'ànimes que omplien el temple, causant en conjunt un efecte que
difícilment s'esborrarà de nostra memòria, doncs fins la Natura volgué ajudar a fer més
imposant aquell quadre corprenedor, exclatant en trons que retrunyien solemnials per
aquelles altíssimes voltes de l'històric Monestir, com si fossin les veus dels nostres Comtes
que volguessin unirse a les del poble entusiasmat que amb el nostre Himne Nacional als
llavis els hi donaven assegurances que el poble Català que tant lleialment comandaren vol
reviure, vol renéixer a la vida de llibertat amb que ells ho feren gran i potent, vol eixamplar la
volada fins a assolir el cim esplendent de la seva personalitat. (...)
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LA REPERCUSSIÓ EN LA PREMSA.

Pel que fa a la premsa no catalanista, l'esdeveniment anunciat "a bombo i plateret"
com a fet de gran transcendència, rep una acollida desigual en aquest sector
periodístic. Hem seleccionat alguns dels articles i cròniques que es van escriure, pel
seu interès i representativitat, quan a estil periodístic i també per la visió ideològica i
crítica que destil.len, i que com es veurà, fa innecessaris els comentaris.
Així, partint d'un text molt respectuós de "El Liberal", redactat en el més pur estil de
crònica, que ens aporta molta informació del que va ser l'acte i la participació del
catalanisme, per passar després a les visions sesgades de "La Publicitat" i "El
Diluvio", en les que a més s'intenta caricaturitzar la campanya, la benedicció i l'acte
d'entrega, fins desvirtuar-lo i buidar-lo de tota importància. Finalment hem intercalat
la visió, en aquesta ocasió més ponderada del "Noticiero", allunyada de la visió
esperpèntica de les cròniques anteriors, però no exempta d'una fina crítica al que
suposa l'arrelament i les campanyes catalanistes.
El Mercantil, en canvi, destaca l'esperit cívic i entusiasta de tots els participants que
feren innecessària qualsevol intervenció de les forces policials que havien estat
instruïdes per intervenir, i sobretot la quantitat de persones que participaven del
mateix esperit nacional, al crit de Visca Catalunya!, quelcom que preocupa al
cronista del "Noticiero Universal" doncs en la seva opinió final deixa clar que aquella
munió de persones tenen unes conviccions "arraigadísimas", és a dir que no es
tracta sols d'un acte simbòlic o folklòric, sinó que saben el que volen i lluitaran per a
aconseguir-ho.
"La bandera de la Unió Catalanista"
"En el histórico monasterio de POBLET, se verificó ayer el solemne acto de entregar la
bandera que algunas damas regalaron a la Unió Catalanista.
El acto habia sido precedido, como dijimos ya, de mitings en Montblanc y en Espluga,
efectuados anteayer y que se vieron muy concurridos, reinando en ellos mucho
entusiasmo.(...)
Había circulado el rumor de que era posible que surgiera algún incidente inesperado y esto
contribuía a despertar más el interès por ver lo que sucedia.
A las nueve de la mañana y procedente de Tarragona, dónde el domingo habia dado dos
conciertos, llegó a Espluga el "Orfeó Català". (...)
Como digna de mención, merece consignarse que el alcalde de Espluga mandó que desde
las primeras horas de la mañana se izara el pabellón español en la casa del Ayuntamiento.
Poco antes de las doce de la mañana dió principio la cerimònia. El público, que ascendia a
algunos iles de almas, llenaba la nave central del templo, las escalinatas laterales y se
asomaba desde las azoteas por los ventanales que dan al interior.
En el presbiterio se colocaron las banderas y estandartes del "Orfeó Català", de Reus,
Joventut Catalanista de Tarrragona, Asociación de Montblanc y otras. En sitio preferente se
colocó la que iba a ser regalada a l'Unió, artística joya que fué conducida al sitio que debia
ocupar, por varias señoras entre las que figuraban algunas mujeres del pueblo.
El señor Moragas inició los discursos, explicando el objeto para que staban allí reunidos y
haciendo votos para que Cataluña recobre su grandeza.
En el momento de empezar la sesión algunas parejas de la guardia civil. ocuparon los
puntos estratégicos del templo. antes en las carretera, se habian visto también algunas
parejas de dicho instituto.
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El Señor Folch y Torres (D. José Maria) leyó el poema del señor Guimerà titulado Poblet, sin
que fuera posible casi oirle a causa del bullicio que el gentío producia; el señor Martí Estrany
ley´una poesia del señor Picó y Campanar dedicada al Orfeó Català.
Esta sociedad coral cantó varias composiciones, entre ellas L'Emigrant, el maestro Millet se
adelantó luego, anunciando que se iba a cantar un responso por el alma del Rei D. Jaime y
seguidamente interpretó el coro el "Liberanos Domine", del maestro Vitoria. El reverendo
Rigual rezó un responso, cantando el Orfeó el "Amén".
Doña Ines Armengol, en representación de las damas que han regaado la bandera,
pronunció un entusiastico discurso de tonos muy vigorosos, recomendando a la Unió que la
conserve, la defienda y luche por ella.
El señor Roca ( Don Jose María) le contestó con frases no menos enérgicas, agradeciendo
el obsequio y ofreciendo saber defenderlo.
El Orfeó cantó "La bandera", letra del señor Maragall, e iba ya a darse por terminado el acto,
cuando las voces que varias veces se habian oído durante la sesión pidiendo se cantaran
"Els Segadors", recudecieron con insistencia y esta composición fue interpretada coreada
por el auditorio, y recibida con aclamaciones y vítores, que duraron largo rato.(...)
Por fortuna no se confirmaron los rumores pesimistas que venien circulando.
La fiesta se verificó con el mayor orden y tranquilidad, y los expedicionarios volvieron a sus
casas dando vivas a Cataluña en varias estaciones, donde salieron a saludarles sus amigos
y mostrándose todos muy satisfechos del acto que habian realizado y en el que las
autoridades no tuvieron que intervenir en lo más mínimo".23

En canvi "la Publicidad", 3-6-1903, fa una crònica colorista, plena d'ironia i de crítica
al catalanisme de la que destaquem els fragments de major intensitat:
"Los catalanistas en Poblet"
"El Orfeó Català, ha servido de cebo nuevamente a los catalanistas para echar una cana al
aire y procurar agitar la opinón en Cataluña.
Pero esta vez la cosa les ha salido algo desigual, en primer término porque el pueblo esta
desengañado del catalanismo, y en segundo lugar porque la aureola carlista que acompaña
todos los actos de "la gent de bé o gent de mal," como decia un vecino de la Espluga de
Francolí se halla en sus postrimerias.
Pero como nuestro objeto no es combatir una vez más el catalanismo, sinó tratar de
"L'anada" de los catalanitas a Poblet, asunto tan zarandeado por la premsa "de casa" y los
contados periódicos reaccionarios, trataremos tan solo el asunto bajo la nota cómica, que por
cierto abundó y de veras en "l'anada" que "els companys de causa" verificaron los dias de
Pascua al històrico monasterio de Poblet, con motivo de la entrega de una bandera que el
carlistón Casañas habia franqueado con muchas indulgencias.
La noticia de la excursión, propalada "urbi et orbe" por la premsa catalanista, hizo creer a los
buenos vecinos de Espluga de Francolí que habia llegdo la hora de enriquecerse:- "gent de
bé i a casa nostre" , se dijeron, pues es hora del "bon cop de falç", es decir de poner su
bolsillo a contribución. (...)
Habian acudido a la Espluga muchos payeses de los alrededores, deseosos de "sentir
cantar" como decían, y los del Orfeó pasaron de largo por la población, marchando a Poblet,
sin oir las quejas de la pobre gente de la Espluga.
Pasaron de largo, es cierto; però antes, frente a las Casas Consistoriales, entonaron dos
himnos. "El cant de la Senyera y Els segadors".
23

El Liberal 2-6-1903, "La bandera de la Unió Catalanista".
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El mítico himno fue repetido a instancias de la cohorte que acompaña a los ejecutantes
Los catalanistas no tuvieron la deferencia de proporcionar a las señoritas y niñas del "Orfeó"
carruajes y tuvieron que trasladarse a Poblet "pedibus" andando, amenazados por desecho
temporal.
Llegaron allí y no obstante haber anunciado la entrega de la bandera bendecida por el
cardenal Casañas a las tres de la tarde, creyeron oportuno realizar el acto a escape,
defraudando la esperanza de los "Companys" que se quedaron en Espluga de Francolí para
reponer sus fuerzas.
El acto de la entrega lo describe la premsa de casa con muchos detalles.
Se habló de sangre y exterminio. En lo sucesivo la nueva senyera se entregará a las
generaciones venideras con más sangre aún: la de los nuevos companys a quienes el tirano
rebane la chola si gritan "mueran los moros! (...)
Terminado el acto, debido a la mala organización del mismo, hallóse el gentío que acudió al
ministerio sin vitualles, aburrido despues de larga caminata.(...) Un observador decía con
mucho conocimiento de la cosa:
-¿A què ha obedecido el viaje? ¿A servir de escolta a un Orfeó?... Para semejante acto
tantas privaciones y tantas incomodidades.
Y mientras esto decía, allá en las Masias de Poblet, a lo lejos, los "companys de causa",
mientras el público se estrujaba en la estación, para alcanzar un incómodo sitio en el tren,
devoraban sendos manjares para digerir luego en mullidos asientos de un tren especial".24

Tanmateix El Diluvio 7-6-1903, fa una mordaç crítica de l'acte i de llur representació
símbòlica, utilitzant tots els tòpics que el republicanisme atribuïa en aquell moment
als catalanistes.
"Una bandera catalanista"
¿Quién se atreverá a decir en lo sucesivo que los catalanistas carecen de bandera?. De hoy
en adelante será fuerza que distinga quién tal diga, pues si bien podrà sostener su aserto
como se refiera a los catalanistas de la "Lliga Regionalista", en canvio no sucederá lo mismo
al referirse a los de la "Unió Catalanista". Porque conviene saber, para que conste una vez
más, que la última de las mencionades entidades cuenta, desde el pasado lunes de Páscua
de Pentecostés, con una espléndida bandera expresamente tejida y previamente bendecida,
la cual fue regalada , no por las damas catalanas, como se ha dicho pomposamente para
producir efecto entre ciertas gentes, sinó por unas damas catalanas más o menos
relacionadas, lícitamente, por supuesto, con los indivduios pertenencientes a "La Unión
Catalanista".
Las indicadas damas catalanas tuvieron la idea de regalar la bandera , y como entre los
catalanistas no escasea el dinero, muy pronto se puso mano a la obra. Por cierto que, segun
por ahí cuentan, al tejer la bandera se ha obrado con sobra de previsión, pues por indicación
de uno de los más caracterizados catalanistas de la "Unió" no se tejió una bandera, sinó que
se tejieron dos: una para ser regalada solemnemente, como así se hizo, el pasado lunes en
el monasterio de Poblet, y otra que ha de permanecer guardada, o reservada, o escondida,
por si algun dia la primera caen en poder de los enemigos del catalanismo.(...)
-Precisa que la enseña que ofrecemos sea, antes de verificarse su entrega, solemnemente
bendecida.

24

La Publicidad 3-6-1903, "Los catalanistas en Poblet".
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Y la idea dicho se està que por lo mismo que olía a clericalismo, fué acogida con entusiasmo
por buena parte de los elementos catalanistas, pues ya es sabido que éstos no aciertan a
realizar acto alguno que no tenga su tufillo reaccionario y ultramontano.
Más ¿quien habia de ser el privilegiado que bendijera la espléndida bandera catalanista
ofrecida, no por las, sinó por algunas damas catalanas? De pronto la tentación de muchos
recalcitrantes fijóse en el obispo de Vich, Torras y Bages- dirian- es un obispo catalanista ,
un obispo que debe al catalanismo la mitra con que hoy se engalana y, además hay el
precedente de que el propio señor, antes de ser mitrado, cuando era un simple cura de la
parroquial de la Concepción de esta ciudad, ya bendijo una bandera en el "Círcol Artístic de
Sant Lluch", bandera,que, despues de haber sido bendecida, ha figurado más de una vez en
la procesión del Corpus juntamente con otras banderas, la de Santa Eulalia inclusive.
Però fué el caso que el mitrado ausetano, en cuanto le hablaron de bendecir la nueva
bandera, no se mostró muy dispuesto ni propicio a acceder a lo que se le pedía. Dicen que el
hombre se excusó alegando varios motivos que hiecieron algun peso en le ánimo de los que
del asunto le hablaron, y se añade que el propio mitrado, al inhibirse, indicó la conveniencia
de que fuese el Cardenal Casañas, y no él, quien prodigara a la bandera la solicitada
bendición.
No podemos afirmar si es rigurosamente exacto, aún cuando así lo creemos, lo que
acabamos de referir. En cambio, es público y notorio que la bandera ofrecida por unas
damas catalanas a la "Unió Catalanista" fue bendecida solemntemente, en la capilla del
palacio episcopal, por el cardenal obispo, señor Casañas, quien en el acto de la bendición
fue auxiliado por otros dos mitrados, y, tambíen es público y notorio que el propio purpurado,
al bendecir la bandera, concedió por lo menos, un trimestre de indulgencias a cuantos la
acompañen, formando cortejo, siempre que figure en alguna procesión. Así como también es
público, aunque, por ahora al menos, no sea notorio, que lo de que el cardenal obispo
bendijera la bandera catalanista hizo maldita la gracia a los actuales gobernantes, hasta el
punto de que se haya asegurado que por el ministerio del ramo se ha expuesto a la
consideración del Papa la conveniencia de que se amoneste al purpurado que no tuvo
inconveniente en bendecir la bandera.
Y una vez terminados los preliminares, el sábado y el domingo últimos realizóse una especie
de peregrinación catalanista al monasterio de Poblet y sus contornos.
El "Orfeó Catalá" fue de la partida; pero antes de dirigirse al histórico monasterio hizo alto en
la ciudad tarraconense, en la cual tuvo buen cuidado de oir misa, a las doce del dia, en la
catedral metropolitana. Por cierto que el acto religioso, a pesar de lo avanzado de la hora,
revistió alguna solemnidad, pues todo un señor canónigo, y dignidad por añadidura, fué el
celebrante de la misa, que fué rezada en el altar mayor, mientras el "Orfeó", situado en el
coro, daba a conocer su repertorio religioso, demostrando así que no en balde fué dicha
Asociación coral la cuna, digamoslo así, de la capilla que a diario hace oir sus cánticos en la
iglesia de San Felipe Neri de nuestra ciudad.
Llegado ya el dia de la solemne entrega, de la bandera, trasladáronse al històrico monasterio
de Poblet cuantos tenían interès en asistir al acto.El tiempo, empero, no quiso asociarse a la
fiesta. En efecto; apenas organizada y puesta en marcha, en Espluga de Francolí, la comitiva
catalanista, en la que figuraban buen golpe de barceloneses y no pocos vecinos de la
provincia de Tarragona, empezaron las nubes a mostrarse demasiado pródigas, y aquellos
manifestantes llegaron al término de su expedición tan llenos de entusiasmo como calado su
ropaje.
(...) Por lo demás, la entrega de la enseña no ofreció particularidad digna de mención, si
exceptuamos el hecho de que el "Orfeó Catalá", siempre en carácter, entonó un canto
religioso por el alma, segun dijeron, del rey don Jaime, y no sabemos si por la de algunos
otros magnates cuyos cadáveres permanecen sepultados en aquel històrico sitio.
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Pronunciáronse discursos más o menos subidos de color, hablóse de lo que suele ser de
cajón cada vez que se reunen los catalanistas de cierta clase, y la fiesta terminó, segun
puede ya suponerse, con el indispensable himno "Los Segadors".
Ya el domingo se habia entonado tambien este himno en aquellos contornos, y de igual
suerte se habia propagado la idea catalanista en varios mitings que se efectuaron en
Espluga de Francolí, Montblanch i algun otro punto cercano, siendo de advertir que los
oradores que tomaron parte en ellos cuidaron mucho de hacer hincapié en que el
catalanismo no es ultramontano ni clerical.
Tome nota el lector de lo que a grandes rasgos acabamos de relatar, y díganos si la historia
de la nueva bandera catalanista, desde que fué bendecida hasta que ha sido entregada en el
monasterio de Poblet, puede compaginarse buenamente con las declaraciones de los que
manifestaban que el catalanismo no es clerical o ultramontano...)"

Per la seva part "El Mercantil" destaca l'esperit d'amor a la terra catalana que
mostraven tots els presents, però també l'absència d'incidents, en tota la jornada.
La bandera de la Unió Catalanista.
"...Al hacerse cargo D. Jose Mª Roca, de la bandera que se le entregó, pronunció un
inspirado y enérgico discurso de tonos levantadísimos de amor a la pàtria chica (...) És
impossible describir el entusiasmo reinante en este importante acto, que terminó con el canto
de "La nostra bandera", de Maragall.
Aunque se tomaron algunas precauciones no ocurrió ningún incidente. Se calcula que los
concurrentes a esta esplendida fiesta pasaban de diez mil corazones palpilantes al grito de
¡Visca Catalunya!
firmado Antonio Serra.25

"El Noticiero", fa una crònica de la notícia, sense cap variació excepte accentuar el
tema de la bandera espanyola a l'Espluga i el disgust de l'alcalde d'aquesta, per
haver-se cantat els segadors en la plaça Major. En la crònica, s'inclou el discurs del
vicepresident de l'Orfeó Català. Destaquem alguns fragments del discurs, i les
apreciacions finals del cronista Santiago A. Narro, que deixen entreveure la
preocupació que en els mitjans anticatalanistes susciten les manifestacions
multitudinàries del catalanisme.
"Expedición Catalanista a Poblet".
"Venimos a dar un paso de gigante para la concreción de nuestros ideales; venimos a recibir
la bandera que nos entregan las damas de Catalunya. Hemos estado en Tarragona y hemos
visto en viejos monumentos, relicarios de nuestras glorias; y ahora aquí en este santuario
que elegimos para estuche de nuestra preciada joya, la bandera, al veros tan entusiastas,
tant amantes de nuestra pàtria, siento una alegria immensa y me parece que vamos a paso
de gigante a la reconquista de nuestras libertades perdidas.
Vosotros hareis la nueva Catalunya, grande, hermosa y tan fuerte como la que fue en otro
tiempo.(ovación) (...)

25

"El Mercantil", 2-6-1903, "La bandera de la Unió Catalanista" (De nuestro redactor corresponsal).
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... se leyeron discursos, artículos y poesias... La concurrència en estos momentos crece
extraordinàriamente pues llegan más expedicionarios de Lèrida y Barcelona . (...)

Continua el cronista relatant l'acte, i acaba:
"Desde Picamoixons a Barcelona no ocurrió nada de particular, salvo los apuros que se
pasan para asaltar los vagones y el haberle negado en la estación de San vicente el libro de
reclamaciones al Sr. D. Luís Ferrer-Vidal (...) En resumen, la fiesta catalanista ha revestido
verdadera importància, pues revela el entusiasmo de la muchedumbre al arriesgarse a sufrir
las molestias relatadas, a parte de que, segun mi impresión, casi todos los asistentes al acto
tienen las convicciones arraigadísimas. Y Punto final."26

Aquesta serà una de les darreres manifestacions unitàries del catalanisme que
compta amb l'assistència majoritària de les dues línies: possibilista i apolítica.
Malgrat la crisi que envolta a les dues organitzacions, la benedicció de la senyera
de la Unió Catalanista oferta per les dones catalanes, constituirà un episodi
preocupant per als observadors anticatalanistes, i també per al govern, en donar
una imatge simbòlica i unida del catalanisme. Una imatge que no deixa de ser un
miratge de la realitat ideològica, però que en canvi imprimeix i fa créixer el sentit
de comunitat nacional en la societat civil catalana.
5.3-LES RELACIONS AMB LA CLASSE TREBALLADORA.
En aquests anys d’inici de segle, hom percep l’increment de socis protectors
provinents de la mitjana i alta burgesia a l’Orfeó Català, 27malgrat que la base
social, els cantaires i llurs familiars i amics, continuen sent majoritàriament extrets
de la classe treballadora (encara que pocs són estrictament obrers), aquest
creixement social derivarà en un cert elitisme de l’entitat, que s’allunya dels seus
orígens humils, i també en una tendència cada cop més conservadora,
caracteritzada, entre altres coses, per una actitud i mentalitat paternalista que
institucionalment la porten a considerar-se per sobre d’altres associacions, de vida
i aspiracions més migrades.
La potencia institucional, i el prestigi artístic adquirit, convenientment dirigit pels
seus líders, en especial per Lluís Millet, va donar com a resultat, tot i que d’una
manera incipient encara, la preeminència d’una manera de fer i actuar en el món
artístic català, i també en l’activitat social. L’admiració que provoca arreu l’Orfeó
Català, tant socialment com artística, i el suport per les diferents forces vives del
país i de la majoria de la premsa, constituiran les peces elementals a aquesta
“submissió paradigmàtica”, en altres associacions artístiques similars.
"...Oh amics! nosaltres també podem fer quelcom en la qüestió social; divulguem l'art sa,
noble i català entre aquests pobrets que més necessitat encara tenen del pa de l'esperit
que del pa del cos; organitzem concerts populars en els seus mateixos barris; portem-loshi l'accent honrat de l'ànima catalana a la seva mateixa casa, si pot ser, que els desperti
26
27

El Noticiero Universal , 2-6-1903, "Expedición Catalanista a Poblet", Santiago A. Narro.
Vid. Memòria llistat de socis, 1901, pàg. 48-63; 1903, p.48-64; 1904 p.32-48.
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altra vegada en el seu cor l'amor a Deu, a la terra, a la santa família; asserenem el seu
esperit amb les harmonies de les nostres cançons; que sentin la veritable fraternitat
humana, i la veritable llibertat que no cria odis, sinó amor, que no crida venjança sinó
perdó. Oh! maleït qui enmetzina el mos de pa que menja el pobre! maleït qui corromp la
simplicitat del seu cor ingenu!
Si nosaltres no podem donar l'abast a tasca tan noble, facilitem quan puguem la creació
de societats com la nostra, donem-li la ma per a ésser més i més fort. I això no es somni.
Mireu dins de Barcelona mateix com van fundant-se diferents cercles artístics que tenen
nostres mateixos ideals; i a fora de Barcelona, mireu com neixen i creixen plens de fe i
entusiasme; a Caça de la Selva, a Vilafranca, a Manresa, a Prats de Llussanés, fins arran
del Pirineu, a Campdevanol, fins en l'Illa daurada de Mallorca hi ha la Capella e Manacor; i
fins a Sant Feliu de Guíxols, allà en aquella població que amb una mica més ens
apedreguen quan els hi portaren l'aire de les nostres cançons; per tot arreu surten rebrots
de l'Orfeó Català, que nosaltres hem d'aimar per ésser saba de nostra saba i perquè tots
junts aixequem el cor del català enlaire, perquè satisfem la fam espiritual de Catalunya i
sobre tot de sa part més humil, d'aquests que son maons de fàbrica.
Sursum corda tot Catalunya. Amunt, germans, noblement amorosament!
Per Nostra Pàtria!"28

Aquesta actitud socialment paternalista es concretarà en els concerts populars a
les barriades obreres, que s’inicien ara i tenen la finalitat de fer conèixer i atreure's
els obrers a l’Orfeó Català i a la causa catalanista, per contrarestar l’efecte
antagònic que el Lerrouxisme estava creant en aquests nuclis de la ciutat, i en
l’opinió obrera en general.29
"Els dies 28 de juny i 5 de juliol, l'Orfeó Català donà dos concerts de caràcter popular en
el Gran Teatre Onofri, situat en el Paral.lel.
La finalitat d'aquests concerts no és altra que la de donar a conèixer la nostra música al
poble obrer i a la vegada contribuir als Socors dels menesterosos, puig els beneficis
íntegres obtinguts en aquests concerts, quina entrada es posà a un preu molt ínfim
accessible als guanys dels obrers, foren destinats a la beneficència del barri obrer del
Poble Sec.
En aquests concerts es posà de relleu la intuitiva educació artística del treballador català
que difícilment podria trobar-se en el d'altres països, puig posà francament de relleu amb
els seus aplaudiments, la impressió que li produïen obres tan refinades com Pàtria Nova,
les ballades de Lormont i L'Aucellada. Les cançons de la terra arribaven al cor d'aquells
senzills obrers, fent-los-hi vibrar les fibres més amagades del sentiment i era bo de veure
com en llurs cares, al ressò d'aquelles dolces melodíes populars hi resplendia el goig íntim
fruit enllà del temps.
Alegrava el cor veure aplegada en aquell grandiós teatre una munió tan gran presentant
esplèndid efecte veure agermanada en pintoresca barreja la brusa honrada de l'obrer i la
levita el senyor, el senzill vestit de la menestrala i el luxós vestit de la senyora.
Resultà verament una festa eminentment democràtica i altament catalana i imponent acte
de cultura que l'Orfeó senyalà ben bé a fi de continuar per aquest camí d'educació social.
(...)

28

Memòria Artística de l'any 1902, pàg.32. llegida el 3 de març de 1903 pel Director Lluís Millet.
A 1903, s'inicien a proposta del mestre Millet els concerts a les barriades populars, primer al Poble Sec
(1903), a Gràcia i Sants (1904). A 1905, aquesta actuació popular es destinarà als pressos de la Model de
Barcelona.

29
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L'èxit obtingut és la millor paga que podíem esperar, pugi veiem plenament satisfets
nostres desitjos interessant a l'honrat obrer català en l'obra artística que persegueix
l'Orfeó i a ben segur que si així seguim fent-t'ho lograrem que el poble llenci dels seus
llavis les tonades exòtiques que de per tot arreu han vingut a malmetre el gust, entelant
amb son baf l'exquisida puresa de nostres flairoses cançons populars."30

Els concerts a aquest teatre de la barriada del Poble Sec donen un benefici 795'5
pessetes, amb els que s'emeten bons d'una pesseta per a recollir queviures en la
cooperativa obrera catalana i demés sucursals. Aquests bons es reparteixen de la
següent manera31:
"50 Bons a:
Associació Catalanista del poble Sec.
Centre obrer Sta. Madrona.
Centre Unió Republicana (Districte 7)
Conferencia de Sant Vicents de Paul (Poble Sec)
Conferència de Sant Vicents de Paul (Sant Pau)
Nova Catalonia (Ctre. Republicà Català)
Salas d'assilo.
Stat. Coral l'Alba
Tinent d'Alcalde del districte 7
20 bons a diaris:
El Liberal,
Diario de Barcelona
Diario del Comercio
El Diluvio
El Noticiero Universal
La Publicidad
La Renaixensa
La Tribuna
La Vanguardia
La Veu de Catalunya
Las Notícias".

Tanmateix se entreguen 100 pessetes a las Monges vetlladores dels pobres, i 100
pessetes més a les dones emprades del T. Onofri.
El 16 de juliol de1903, s'acorda també enviar a tots els diaris locals un estat de
comptes d'aquests concerts i una còpia del repartiment de bons.
Amb aquesta primera campanya de concerts populars i de beneficència, l'Orfeó es
vol donar a conèixer a aquells sectors on el republicanisme lerrouxista ha convertit el
catalanisme en quelcom retrògrad, insolidari i clerical, i un cop més vol utilitzar
l'instrument musical per desfer aquesta imatge del catalanisme, convèncer de que
també per les classes populars el catalanisme és el camí de l'alliberament social i
30

Memòria corresponent a 1903, pàg.28 llegida pel Secretari Antoni de Sabatés i Vila, el 27 de gener de
1904.
31
Actes J.D. O.C. 16-7-1903.
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polític, de la societat sense enfrontaments de classe, de la solidaritat amb els
desvalguts.
En el repartiment de bons alimentaris que s'encarreguen a una cooperativa, que
s'autodenomina "obrera i catalana", s'observa també aquest afany d'afavorir les
empreses que en un sector social o altre, opten per reafirmar l'esperit i la identitat
catalana; però aquestes ajudes alimentaries, en un moment en que moltes famílies
obreres es troben en situacions penoses, es reparteixen equitativament entre els
amics i els "enemics", del catalanisme i de la ideologia profundament religiosa que
lidera l'Orfeó. Es vol demostrar que res separa de l'agermanament malgrat la
condició social i els ideals de cadascú. Una utopia que el catalanisme conservador i
religiós tractarà de mantenir tot i no respondre a la realitat.
En la distribució
de bons que han de repartir les principals publicacions
barcelonines, també s'observa aquest esperit, en ells, estan representats totes les
classes i ideologies que composen la societat barcelonina, l'Orfeó fa un acte de
propaganda pròpia, entre els afins, i també entre ells que ideològicament no ho són,
però que respecten la seva actuació artística i ara també social. Aquesta actuació es
elogiada per la major part de la premsa afí, destaquem però les extenses cròniques
de La Veu de Catalunya, per la informació sobre el repertori i especialment per
l'aspecte social i ideològic que es destaca d'aquests concerts.32
"L'Orfeó al Paral.lel" Concert al Teatre Onofri.
"L'espectacle va ser grandiós, d'aquells que no s'esborren mai més de la memoria dels que
els presencien. Una munió de 5000 persones va envair palcos i butaques, passadissos i
galeries del Gran Teatre Onofri, presentant un aspecte de multitud veritablement esplèndid
per la germanor de que donava testimoni, (...) Pobres i rics, treballadors i classe mitjana,
permaneixien aplegats en emocionant consorci, sentint vibrar a l'una els seus cors, ferits per
les dolces notes dels cants de l'Orfeó català i aixecats per les ales de l'entusiasme més
sincer i més viu.
Pot dir-se que la festa va resultar eminentment democràtica i eminentment catalana,
constituint al mateix temps un grandiós i imponent acte de cultura. Aquells milers d'obrers,
ansiosos d'assaborir les cantades de l'Orfeó, es van trobar amb que, així que les van
començar a tastar, l'esperit se'ls anava amb elles, donant amb això una prova d'educació
artística que difícilment podria trobarse entre els treballadors d'altres països.
Y no eren pas solament els cants de la nostra terra i dels nostres músics els que els
entusiasmaven, puig, amb tot i ser els que els hi arribaven més de dret al cor, no els privaven
pas de comprendre tota la bellesa, tot l'encís d'obres tan refinades com "La Pàtria nova" i la
Cançó de Nois, de Grieg; Les ballades de Lermont, de Cèsar Franck i l'Aucellada de
Jannequin. (...)
Amb tot, com era natural les peces dels nostres músics, tant les originals com les que tenen
per base motius populars, van ser les que amb més força van fer vibrar les més amagades
fibres del sentiment, produint en tot l'auditori els més sorollosos i delirants esclats. El Cant de
la Senyera, d'en Millet, El Rossinyol d'en Mas y Serracant, les Campanes de Nadal, d'en
32

Hem recollit diverses cròniques de la Renaixença 28-6-1903 i 5-7-1903, La Veu de Catalunya 29-6-1903, i
5-7-1903. El Correo Catalán 6-7-1903 titula "Conciertos populares del "Orfeó català" i fa elogi de la iniciativa
popular i educativa, El Noticiero, recull 28-6-1903 breuement l'esdeveniment i l'objectiu benèfic d'aquest, en les
notícies breus sobre espectacles. La publicitat fa el mateix 5-7-1903.
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Comes, la gata i el Belitre, d'en Pujol, i la mort de l'escolà, d'en Nicolau, que figuraven a la
primera part del programa, van ser veritablement sentida per la immensa gernació que
omplia l'espaiós local, sentides amb les orelles i sentides amb el cor, arribant algunes d'elles
a aixecar el teatre en pes.
I el mateix cal dir de les que hi havia a la segona part, en la qual l'Orfeó, volent rendir un
tribut d'admiració i respecte a la bona memòria de l'immortal Clavé, hi va posar dues de les
seves més superbes creacions: Els pescadors i Les Flors de maig. Aquestes dues obres i la
Bandera catalana, d'en Garcia Robles, eren les catalanes que figuraven en aquesta meitat
del programa havent obtingut totes l'èxit més grandiós.
El que va obtenir l'Orfeó amb el concert d'ahir, constitueix tal vegada el més senyalat triomf
de la seva existència artística. Per això cal felicitar-lo i molt especialment al mestre Millet i als
coristes que, amb llur treball ha conseguit tan senyalada victoria, victoria que ha sigut i ben
merescuda i ben gran.
Ademés cal assenyalar un fet digne de ser tingut en compte, el de que aquella imponent i
compacta massa d'obrers, amb la seva cultura artística i social, va donar una prova patent
d'arribar a un nivell intel.lectual extraordinari.
Per això creiem que, a la felicitació endreçada a l'Orfeó, devem afegir-hi una de ben sincera i
de ben sentida per la imponent munió de treballadors, que van demostrar prou sentiment i
prou educació artística per entendre i sentir desde els més senzills cants populars a les més
refinades produccions dels grans mestres artístics i moderns.
Barcelona i Catalunya podem estar justament orgulloses en els calamitosos temps de
lluita social que atravesem, de posseir una institució com l'Orfeó Català, i uns
elements tant sans com els aplegats ahir matí al teatre Onofri, per fruir les emocions
estètiques dels nostres coristes." 33

Les respostes a aquesta acció no seran vistes d'igual manera per tothom.
La Cooperativa obrera catalana34 , envia un ofici donant les gràcies per la disposició
de l'Orfeó de que fossin rebuts en ella els abonaments de queviures emesos com a
resultat dels concerts populars.
Igualment el Centre Democràtic de la Unió Republicana, donen les gràcies per l'acció
i informant d'haver-los repartit entre les famílies obreres més necessitades. En canvi
el contrast a aquestes opinions la veiem en una breu nota, on la publicidad dóna
compte dels concerts:
"El Orfeó Català, ha dada esta mañana un concierto en el teatro Onofri, al que titulaban
popular.
Algunos espectadores han pedido "la Marsellesa", pero el Orfeó no la ha cantado porque en
su repertorio, como himno de libertad, solo tiene "Els Segadors".35

33

LVC, 29-6-1903,: L'Orfeó al Paralel" Concert al Teatre Onofri. La negreta final és meva. En la crònica del
dia 5 de juliol, a més de comentar les novetats del repertori que inclou fragments de la Missa del Papa Marcel,
La Veu destaca la finalitat estètica i educativa de l'Orfeó Català, d'arribar fins i tot a les classes més pobres,
contrarrestant l'acció d'odi i violència d'alguns sectors obrers, així doncs, donades les circumstàncies creiem
que ultra el sentit educatiu del poble, també aquesta actuació té un significat polític important.
34
Actes J.D. O.C. 2-9-1903.
35
La Publicidad 6-7-1903.
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L'any següent quan l'Orfeó organitza concerts populars a Gràcia i Sants, comença a
rebre crítiques per part d'alguns nuclis republicans, mentre la majoria d'entitats
benèfiques agraeixen la col.laboració de l'Orfeó Català.
"Dels Centres Republicans dels districtes IV i VIII, acompanyant el retorn dels abonaments
que se'ls donaren per repartir entre els pobres, producte del concert popular a Gràcia,
pretextant ésser migrat el donatiu.
S'acorda fer entrega dels bons retornats a les conferències de Sant Vicents de Paul i publicar
en els periòdics el retorn de dits abonaments.36"

El fet de publicar la devolució dels bons per part dels centres republicans, és una
tàctica més de denúncia del que fa aquest sector polític. En línies generals però la
majoria de la societat veu amb bons ulls aquestes audicions i els centres d'altres
barris obrers s'ofereixen per tal de que l'Orfeó continuí la seva campanya en els seus
locals.
" De la Família Obrera de Sants., invitant al repartiment de premis. Assisteix mestre Salvat

en representació".37
"Ateneo Obrer de Sant Martí- anunciant la seva constitució i oferint el teatre per si l'Orfeó
pensa algun dia donar un concert en aquella barriada"38
Comunicació Centre Popular Catalanista de S. Andreu del Palomar, expressant el desig
que l'Orfeó Català faci un concert en aquella barriada.39

5.4.LA VIDA INTERNA DE L'ORFEÓ CATALÀ.
LA SITUACIÓ DELS CANTAIRES.
Pel que fa a la participació dels cantaires dins de la vida institucional, hom percep
una instrumentalització i una submissió cada cop més gran, així com l'escassa
capacitat de rèplica malgrat que, sovint se’ls exigeix més del que la majoria poden
donar, en haver de complir unes obligacions laborals i familiars.
Tot i que succeeix en alguna ocasió, poques vegades deixa d’acceptar-se
concerts en atenció a les possibilitats d’assistència dels cantaires o a la manca de
resistència física en haver de compaginar obligacions familiars i laborals, a més de
l'exigència i disciplina que se'ls imposa com a cantaires. Les amonestacions i
expulsions per faltes i incidents són més freqüents en aquests anys, no es tolera
cap falta de disciplina per petita que sigui, i les queixes són rebudes com a
ofenses contra la institució o la directiva, com veurem tot seguit. La continua
depuració voluntària o forçada dels elements que no s’avenen a l’obediència i
disciplina social i artística imposada genera, poc a poc, una massa coral
36

Actes J.D. O:C: 4-7-1904.
Actes J.D. O.C. 5-10-1904., a tall d'exemple, hi ha moltes més comunicacions d'agraiment dels Centres
d'aquests dos barris.
38
Actes J.D. O.C. 18-9-1904.
39
Actes J.D. O.C. 22-9-1905.
37
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perfectament disposada a l’acatament incondicional de les consignes i instruccions
rebudes. Val a dir però que d’aquesta manera hom aconsegueix fer un grup
homogeni, que s’entrega totalment i amb enfervoriment al mestre indiscutible, en
Lluís Millet. D’aquí que, per premiar i estimular els cantaires i els seus continuats
sacrificis, hom proposi establir diplomes als que no fan faltes d’assistència i crear
una assistència mèdica i mutual per a aquells que compleixen responsablement
amb els deures imposats: assaigs, concerts, etc...
LES ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES.

Tanmateix continua oferint-se als cantaires i a la resta de socis, la possibilitat
d’assistir a conferències, vetllades literàries i musicals periòdicament. Sessions
que ofereixen els mateixos socis, o personalitats i artistes simpatitzants de l’obra
cultural de l’Orfeó i que d’aquesta manera volen contribuir a homenatjar-la. Entre
aquestes cal destacar les audicions dels pianistes Joaquim Malats, Enric
Granados, i Angelina Kolb, al llarg de l'any 1902, i les conferències de Joaquim
Cabot sobre el seu viatge a "Terra Santa" i de Vicent de Moragas i els mestres
Salvat, i Pujol sobre la seva participació en el Congrés de Música religiosa de
Bruges. També aquest any 1902, es feu una sèrie de projeccions del patrimoni
natural i artístic de Catalunya per part del soci Jeroni Moragas 40, una iniciativa que
continuarà en els següents anys i que la memòria valorava com
"manifestació d'activitat i adaptació a les novelles orientacions del Renaixement Català"(..)
una extensió de cultura que amb el temps i bona voluntat podria fer néixer una hermosa
institució, La Universitat Popular necessària a Catalunya per la conquesta de la seva
somniada autonomia."

En efecte, en inaugurar-se poc després a l'Ateneu Barcelonès els Estudis
Universitaris Catalans, iniciativa privada que intentava paliar la manca de
preparació i ensenyament en català en els estudis superiors de matèries com
l'economia, el dret o la música, l'Orfeó Català, serà un dels seus col.laboradors
"Estudis Universitaris: "donada la transcendència que per a la cultura del nostre poble ofereix
la institució dels "Estudis Universitaris Catalans" la Junta acorda accedir a lo sol.licitat per no
ésser de parers unànimes i passa a votació (aprovat per dos vots en contra i un en blanc) .
Fixant un màxim de 50 pessetes anyals en concepte de subvenció a dita societat (...).
Representacions: Ateneu Barcelonès i Estudis Universitaris catalans, sessions inaugurals.41

ELS PROBLEMES INSTITUCIONALS.
A nivell institucional, aquest també és un període conflictiu, que es va arrossegant
desde 1900, un període en el que la Junta Directiva, i en especial el seu President
Joan Millet, es veu qüestionat per diversos motius, un dels quals serà com ja hem
expressat les diferències en la mateixa Junta Directiva i entre alguns socis a les
40
41

Memòria 1902, Vetllades musicals i conferències pàg. 9-16.
Actes J.D. O.C. 19-10-1903.
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actuacions políticament compromeses, realitzades en aquest període; així com la
disconformitat d'alguns socis sobre els càrrecs i funcions que atorga la Junta
Directiva a algunes persones, siguin o no socis de l'entitat. A tot plegat s'hi suma
el descontentament dels orfeonistes pel tracte i la desinformació que reben de la
Directiva, havent d'assabentar-se per la premsa o terceres persones de les
actuacions que han de fer, entre altres "desconsideracions". Entre les quals està
la decisió "antireglamentària" per a molts, de fer un regal als mestres amb diners
de l'Orfeó, sense consultar-ho a l'Assemblea General, com exigia el reglament en
vigor. Un conflicte insignificant que deixa veure el malestar de fons existent, i que
fa aflorar altres temes de més envergadura, com és la manca de confiança en la
Directiva, i en especial en el seu President, per part d'alguns socis protectors i
cantaires, entre els que es troben alguns fundadors. Els disconformes amb
l'actuació de la Directiva, demanen la formació d'una junta o comissió del cor, que
informi i participi en les decisions que li afecten. En el fons de totes aquestes
qüestions, el que hom vol destacar, al menys els socis i coristes que estan en
desacord, és l'arbitrarietat o autoritarisme de la Junta Directiva i del seu President,
enfront a la normativa i manera de funcionar fins aleshores, de l'entitat.
El 23 d'agost de1900, (data en que habitualment l’activitat de l’entitat està força
aturada per vacances), es reuneix la directiva i fa constar
en l'acta la
convocatòria de Junta General Extraordinària “pel dia 31 d’agost a les 9 de la nit, i
qual objecte serà: “Sotmetre a aprovació dels senyors socis la gestió de la
directiva”, una circumstància que fins aleshores no s'havia produït mai, que deixa
patent el malestar existent en el si de l'entitat, i força la directiva a convocar una
Junta General extraordinària per clarificar els rumors, temes i problemes que es
venien suscitant entre els socis; un malestar i uns rumors que havien transcendit al
carrer comprometent el bon nom de la Junta i del seu President, Joan Millet.
Igualment es fa constar la petició de dimissió, en el seu càrrec, del secretari
Francesc Viñas42 que segons consta “fa algun temps que la tenia en son poder, però
que no havia donat notícia oficial a fi de procurar convèncer el dimissionari que la retirés,
però que després de la visita feta pell (el president) i alguns membres mes de la junta, i de
la seva ferma resolució de presentar-la, es dona curs a la mateixa.
La Junta, després d’escoltar el document en que es fonamenta dita dimissió, acorda per
unanimitat no admetre-la, per considerar-la infundada. Acorda també oficiar d’aquest
acord al sr. Viñas.

En l'acta d'aquesta Junta General del 31 d’agost, presidida en inici per Joaquim
Cabot (vicepresident), s’aprecia un "acalorament" especial, i també la preparació
prèvia, amb els socis afins, de l'Assemblea, per tal de no perdre el control de la
situació. Després d’aprovar-se l’acta de la darrera Junta General, hom fa constar:
“Entra D. Joan Millet que es saludat amb forts aplaudiments i passa a ocupar la
presidència.”

42

Francesc Viñas, metge prestigiós és un dels que voten en contra d'aquestes actuacions "polítiques" de
l'Orfeó Català.
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Proposicions: presentades 4, que passen a llegir-se pel secretari pel següent ordre:
1ª suscrita pels socis Aureli Capmany, J. Figueras, J. Cerdà i Francesc Però, que diu així:
“Els abaix firmants, socis de l’Orfeó Català, tenen l’honor de proposar a la Junta General
l’aprovació de la següent proposició: Considerat que aquesta entitat té actualment en
projecte emprendre una importantísima excursió artística y patriòtica, i que son ja del
domini públic les gestions que per la seva realització s'estan efectuant, considerant que ha
de reportar la glòria i profit no sols a nostre Orfeó, sinó també a tot Catalunya, i atenent
que donat lo delicat dels assumptes que en aquesta sessió ha de tractar-se, es podria
donar lloca a greus contratemps i podrien comprometre l’èxit de la mateixa; demanen que
s’aplaci per altra ocasió més a propòsit la celebració d’aquesta Junta, fent constar que de
no ésser admesa aquesta proposició, renunciant a la responsabilitat dels prejudicis que
puga ocasionar aquesta discussió a nostre estimat Orfeó Català. Deu Guardi a Vostè
molts anys, 31 d’agost de 1900. Sr,. President de l’Orfeó Català43.
La 2ª Suscrita per D. Pere Alsina i Combas44, diu: L’abaix firmant tenint en compte la
feinosa tasca de la Junta Directiva degut al creixement de l’Orfeó Català i que els llors
guanyants per lo cos coral lo fan acreedor a que se li concedeixi alguna distinció, que al
mateix temps, serviria d’ajuda a la Directiva. Creient interpretar els desigs de la majoria i
donar la solució que tots cerquen a les causes que motiven la reunió present, i a fi d’evitar
qüestions inútils, tinc l’honor de sotmetre a la Junta General extraordinària la següent
proposició:
Reglament Intern de l’Orfeó Català:
Artº 1- Els caps de corda, elegit per sufragi entre els coristes, constituiran una Junta del
cos coral, que serà presidida per un individu de la Junta, que sia corista elegit per sufragi
pel cos coral. Lo director i president de l’Orfeó català, podran ocupar la presidència
sempre que ho creguin convenient.
artª 2 Les atribucions de la Junta del cos coral, seran les següents:
1º Vetllar per l’exacte i rigorós compliment del cos coral i de tots els acords que afectin els
coristes.
2º Estudiar i proposar totes les reformes que sigan en benefici del cos coral i usar del dret
d’iniciativa per proposar a la directiva tot el que siga en beneficia de l’Orfeó català.
3º Dictaminar amb urgència tots els assumptes que la Junta Directiva li faci fer a tal
objecte.
4º Convocar el cos coral sempre que ho tingui per convenient o que ho demanin la 4ª part
dels coristes.
Article 3r- Els acords que prengui la junta del cos coral deuran passar a la J.D. per a la
seva aprovació i en cas d’urgència bastarà l’aprovació del Director Artístic.
Article 4r- La Junta directiva no prendrà cap acord que afecti al cos coral sense abans
passar-lo per a que dictamini la junta del cor, i en cas d’urgència bastarà l’aprovació
escrita del director artístic.

43

L'excursió de la que es parla, és el projecte d'anada a Paris per l'Exposició Universal de 1900, que com
sabem no es va poder fer, per problemes amb el govern i la diplomacia espanyola, que intentaven fer actuar
l'Orfeó Català en llocs inadequats, tipus "Moulin Rouge", per comptes dels teatres convinguts en principi,
per desvirtuar la seva representativitat catalanista.
44
Aquest soci, era col.laborador en diverses publicacions catalanistes.
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Article 5è- per casos de discrepància i de criteri entre la junta directiva i la junta del cos
coral, passarà l’assumpte al Consell de mestres composada pels de totes les seccions del
cos coral i sent president el Director artístic. Acords que tan sols seran apel·lables en
Junta General convocada a l’efecte.
Article 6è- El Consell de mestres té atribucions il.limitades en les qüestions artístiques i de
disciplina i bé procurarà estar en bona harmonia amb la Junta Directiva i la Junta del cos
coral. En cas d'urgència, bastarà posar-ho en coneixement dels dos presidents.
Orfeó Català 21 agost de 1900.
3ª suscrita pels Srs. Lapeyra45 i Mª Gaspar, diu:
Reunida en sessió privada la secció d’homes d’aquest Orfeó Català la vetlla del dia 24
d’agost d’enguany, després de llarga discussió s’aprova per immensa majoria la
proposició següent, acordant de sotmetre-la a la primera Junta General que se celebri, per
a la seva aprovació:
-

-

Els coristes de l’Orfeó Català, demana que la seva Junta Directiva, en cada acte oficial
públic o privat que s’organitzi en que prengui part el cor els hi doni notícia també oficial
amb la major anticipació possible, de tots aquells detalls que no hi hagi perill en
vulgaritzar entre nosaltres i que sian ja aprovats per l'esmenta Junta Directiva, a fi
d’evitar el mal efecte de que un dels elements participants en l’acte organitzat, arribi el
dia de celebració estant molt vagament assabentats, i també, perquè no succeeixi que
les primeres notícies que se’n tinguin vingan de persones estranyes a l’Orfeó, com
algunes vegades s’ha donat el cas, després d’aprovada la proposició i enterats els
reunits de que hi ha qui ataca l’honradesa i la dignitat del nostre president i per tant el
bon nom del nostre Orfeó Català, s’acorda per unanimitat formular i presentar també a
la mateixa Junta General la més enèrgica i formal protesta per l’estúpida i criminal
inculpació de que es víctima el president en Joan Millet, exigint que immediatament
s’obri una amplíssima informació fins averiguar l’origen de la vil calumnia de que es
objecte per castigar al seu autor degudament amb tot el rigor que les lleis permetin.
Barcelona i Estatge Orfeó Català dia 24 d’agost de l900, Firmat Enric Lapeyra i Miquel
Gaspar, president i secretari de la reunió suscrita, càrrecs que desempenyaren a
petició dels seus companys de cor en quin nom presenten aquest escrit.

Es llegeix per 2ª vegada la 1ª proposta i passa a discutir-se. (...)

Es una llarga discussió sobre la conveniència de destil.lar en aquell moment els
problemes de l'entitat, en la que la Directiva i la Presidència en especial, volen que
es discuteixi el que calgui i no postergar la situació, sinó clarificar-la definitivament.
Alguns socis intenten contemporitzar i presenten propostes per deixar-ho tot en un
malentès, a partir del qual s'ha d'actuar amb més precisió reglamentaria i prou.
"El Sr. Alsina presenta per escrit la següent proposició: “ L’abaix signant... proposa un
cop escoltades les explicacions de la Junta Directiva i tractant-se de fets consumats en
que no ha existit l’intent de perjudicar l’Orfeó català.
1r que la Junta General es dona per satisfeta.
2n La Junta General desitjant donant públic prova d’agraïment al Director Artístic i als
mestres, referma l’acord de la Directiva referent al regal que se’ls feu.
45

J.Lapeyra, havia estat el mestre fundador de la secció de nois.
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3r- La Junta Directiva posarà en coneixement del mestre Millet i dels demés mestres
l’acord anterior per a satisfacció de tots".
El Sr. Solé diu que no deu discutir-se la proposició del Sr Alsina. El Vispresident dóna
noves explicacions que apoia el President, insistint que havent-hi hagut socis que han
dubtat de la rectitud de la Junta, aquesta es veu obligada moralment a contestar a tots els
càrrecs que contra ella es formulin. (...)
El Sr. Guitart declara que en la reunió de coristes censurà el comportament de la Junta
per haver disposat de fons de l’Orfeó en fer el regal als mestres per lo que a son criteri no
estava facultada.
El Sr. Tort diu que el servei de cafè és extremadament deficient, mal atès i censura el
nomenament del majordom que al seu criteri resulta inútil.
El Sr. Cerdà ataca la Junta per gratificacions als mestres sense autorització de la Junta
General, que considera és l'única que podia concedir-les. Prega a la presidència que faci
llegir l’Article 21 del reglament en apoi de la seva opinió (...) Se fixa després que el Sr.
Comptador no posa amb deguda puntualitat l’Estat de Comptes a taula d’anuncis, com es
previst a l’Article 48 del Reglament, que demana que es llegeixi, fet lo qual s’insisteix en
que es precís que cadascun compleixi amb la seva obligació.
El Sr. Farrarons parla per al.lusions... dient que debers inel.ludibles ... no li han permès
presentar-los amb puntualitat desitjada en el tauló d’anuncis, però que podien ser exami
nats per qualsevol soci els llibres, que ha tingut bona cura de portar sempre al dia, i a fi de
que mai més... se’l pogués acusar de falta de deixadesa sinó de temps, donessin per
presentada la dimissió del seu càrrec.
El Sr. Gaspar diu que el Sr. Guitart no parla amb exactitud de la reunió de coristes ja que
l'opinió dominant no era censurar a la Junta Directiva pel regal als mestres sinó perquè
judicaven improcedent la forma en que s’havia fet i mesquina la quantitat assignada.
També censura a la directiva per haver fet recaure el càrrec de “treballs de Secretaria”
en la persona que venia exercint de “cronista” al.legant que judicava incompatibles.
El Sr. Bonet, pren la paraula per al.lusions.... i fa constar que en la reunió de coristes
s’havia convingut no fer esment de l’anomenada “qüestió dels mestres” i manifesta
l’estranyesa que siguin precisament individus del cor els que promoguin aquesta qüestió.
(...)
El Sr. Nieto pregunta si l’oficial de secretaria cobra o no, i també si té dret a assistir a la
Junta directiva i si hi assisteix.
El President respon que l’oficial de secretaria assisteix amb caràcter passiu ja que com a
cronista i màxim arxiver dels documents de Secretaria....ningú millor que ell pot facilitar
detalls de les gestions que es porten a cap en alguns dels assumptes ni amb més llestesa
aportar a la Junta qualsevol document que necessiti. (...) Igualment com a cronista
l’assistència li permet fer-se un criteri propi de tots els assumptes pelaborar la crònica. Per
això la Junta creié convenient encarregar el treball al Sr. Ribalta, i cregué indispensable
assignar-li un sou, ja que està obligat a romandre fixament una part del dia a disposició de
la secretaria de l’Orfeó. (...)
Els Srs. Capmany i Cerdà tornen a la qüestió dels mestres. (...)
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El Sr. Gay, demana a la presidència que no permeti discutir d’un modus tant vehement.
Lo Sr. Alsina diu que deu parlar-se de les proposicions pell presentades. (...) Lo Sr. Alsina
manifesta que insistia perquè d’acceptar-se la seva proposició la discussió era inútil. Lo
Sr. Vispresident manifesta que no tenint res a amagar i doncs que ja l’ha començat, la
Junta vol que es faci llum complerta sobre tots els assumptes que la General vulgui tractar
(...)
El Sr. Soley diu que per fer curt, la Junta doni més explicacions.
El President diu que no pot donar no coneixent tots els motius de queixa.
El Sr. Bonet diu que li consta que per algú havia estat atracada la personalitat de D. Joan
Millet, imputant-li que havia sustret fons de l’Orfeó. Aquestes paraules aixequen
protestes generals de tots els assistents.
El Sr. Soley prega a la presidència que faci reportar els oradors. Li contesta el Sr.
President que opina diametralment el contrari, ja que per entendre’s bé deuen dir-se les
coses per son nom i tal com han sigut dites, evitant subterfugis i paraules cobertes.
Parla lo Sr. Badia, que s’entretenia a difamar no solament a la Junta si que també a la
institució fent conversa d’actes que ell deia certs en desdoro de tots i especialment del
mestre Millet i de la Directiva. Rectifica el Sr. Cerdà insisitint en els càrrecs fets al
comptador si bé a son criteri no és ell el culpable, sinó la Directiva que ho consent. El Sr.
Farrarons, insisteix en que la culpa és única i exclusivament seva. Els Srs. Gaspar i
Figueres es ratifiquen en ses acusacions primitives. El Sr. Capmany pregunta si és cert
que hi ha un professor que cobra honoraris. El Sr. Soler diu que formant part de la Junta
es va acordar senyalar una ínfima quantitat al mestre Sr. Salvat (...) L’interromp el Sr.
President, dient que ocupant aquest càrrec desde fa 9 anys donarà quantes explicacions
es jutgi convenient ja que està assabentat de tot. Afirma que la Junta assigna la quantitat
de 30 pessetes mensuals pel Sr. Salvat, ja que aquest senyor ha de perdre mig matí tres
dies per setmana i tot el migdia, i una part de tarda els altres tres dies per donar les
classes de solfeig als aspirants a coristes, hores que són extres de la feina que tenia
assignada com a mestre de l’Orfeó i per tant implicava una pèrdua de temps hàbil per a
exercir la seva professió amb l’agravant que dites hores les esmerça en donar les classes
als nois que no són segons el Reglament socis de l’Orfeó, donant al vespre les classes
que li corresponen (..)"

Finalment J. Cabot centra la qüestió en el punt central- el regal als mestres- (que
ha servit d'aglutinant a molts altres malestars), i argumenta que en realitat no s'ha
anat contra el Reglament, sinó que solament hi ha dues interpretacions diverses
del que diu l'article 4rt. En realitat el que està succeïnt en tot aquest afer és que
l'Orfeó Català ha deixat de ser, fa temps, una associació formada per amics, de
base assembleària, per esdevenir una entitat estructurada de forma jeràrquica a
l'entorn de la Directiva, amb una línia d'autoritat molt marcada institucionalment,
que molesta a alguns antics socis, rebecs a acceptar la transformació; però l'Orfeó
Català, s'ha fet massa gran per a continuar funcionant de forma assembleària, i en
visió dels seus directius la línia d'autoritat és l'única que pot permetre la creixença
artística i econòmica de l'entitat.
"El Sr. Cabot, diu fundant-se en l’article 4rt dels Estatuts que la Junta estava facultada per
demostrar als mestres l’agraïment que sent l’Orfeó envers ells, ja que l’insignificant
obsequi que se’ls ha fet, de cap manera pot creure ningú que sigui retribució doncs si
aquest hagués sigut objecte que es proposava la Directiva devent-se als mestres i d’un
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modus especial a En Lluís Millet, tot quan és i val l’Orfeó no hi havia ni pot haver fons
suficients (...) remarca també que la Directiva elegida per sufragi de tots els socis es la
representació d’ells mateixos i per lo tant està facultada per resoldre qualsevol cas no
previst en els Estatuts i Reglaments i que si per motiu tant insignificant com es demostra
l’agraïment de l’Orfeó envers digníssimes persones que poden oferir-ne com a mostra
d’abnegació i constància per les quals ha arribar el nostre cor a ésser admiració de propis
i estranys a llavors la Junta Directiva és absolutament inútil no havent-hi més medi que
convocar Junta General cada setmana. Remarca que igual que els donaren la confiança
la poden treure i tots no tindran cap inconvenient en retirar-se a la més petita indicació.
En aquest punt de la discussió, no havent càrrecs nous a fer, es posa a votació la
conducta de la Directiva. Es fa la votació per drets i asseguts i voten en el sentit de no
aprovar la gestió de la Junta Directiva els Srs. Figueras, Capmany, Puigjaner, Albertos,
Guitart i Vilella, votant a favor els demés socis assistents. (...)"46

La gestió del conflicte per part de Joaquim Cabot, (persona molt apreciada per tots
els grups, i de recent incorporació a les tasques directives), ens permet veure les
seves actituds directives. Cabot obvia tots els temes de fons suscitats i centra la
qüestió en la nimietat dels fets que s'estan discutint, quan està en joc la
respectabilitat i l'agraïment que tots els socis deuen a Lluís Millet, i aquesta sola
argumentació serveix per a desfer els malentesos i el malestar que poden haver
creat altres temes. Cabot, home de diàleg, aprofita aquest tarannà que tothom li
reconeix per fer una crida general en favor de recuperar la confiança, i els
mecanismes pactats- l'elecció de representants a la Junta- per resoldre els
problemes que puguin haver, per comptes de recórrer a les intrigues, rumors i
"males formes", que el conflicte ha generat. En el fons és una resposta que òbvia
el malestar i que reforça l'autoritat de les Juntes directives, un criteri que refrenda
la majoria dels assistents amb la seva votació i que obliga als descontents, en
minoria, a sortir de l'entitat.
Hem volgut fer constar els continguts més importants d'aquesta Junta General
Extraordinària, perquè els problemes no acaben aquí47. Com a resultat d'aquesta
Assemblea, la Junta directiva proposa expulsar a alguns d'aquests socis, per
considerar que la seva actuació no ha estat de crítica constructiva a l'entitat, sinó
deslleial, i en no acceptar aquesta decisió, alguns d'aquests socis emprendran una
acció judicial contra l'Orfeó Català, que durarà alguns anys, i finalment guanyarà
46

Altres qüestions i crítiques a la gestió de la Directiva que no tenen tanta trascendència és la de
l'incompliment d'alguns acords: Sr. Viñas, pregunta per quin motiu no s'ha cantat mai la missa de difunts que
segons un acord anterior deu decicar-se anualment als sufragi de les ànimes de nostres consocis morts. El Sr.
Millet contesta que sempre han sorgit contratemps imposibilitats”.
També es rep una proposta per commemorar l0 anys Orfeó, a la qual es contesta que "acostumen a fer-se 25 i
no 10 anys".

47

Les sessions de Junta.Directiva on es delibera la qüestió són .25-1-1901 i 1-2 1901. El 12-3-1901, l'acta fa
constar: "Consulta del Secretari a l'advocat Abadal per posar-ho en antecedents respecte a l'acta de la
Junta.General. passada que va motivar, l'expulsió d'alguns socis.
Més endavant, el 15 de Juliol 1901,es constata.-" Poders atorgats al procurador Josep Umber i Corderes
perque representi a l'Orfeó en la querella entaulada amb alguns socis expulsats".
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l'entitat48. Farem constar també el fragment de la memòria anual on se sintetitzen
els fets i les conseqüències, per tal de fer constar la versió i posicionament oficial
de l'entitat, en relació als fets.
"... Socis de l'Orfeó portats per l'amor propi exagerat i per la gelosia, feren sembrada de
males llavors en terrer on les passions podien granar-hi. Encegats, no per l'amor sinó per
l'odi, conreuaren aquest terrer i les passions esclataren: al bell mig d'aquest camp...
aparegué la cugula. L'entusiasme per la Pàtria i per l'Art, escalf amorós que fins llavors
havia tingut agermanats als que s'aixoplugaven dessota el sostre de nostra benvolguda
institució, va tornar-se en suspicàcies, recels, gelosíes, rancúnies, desafecte als mestres;
passions que no caben dintre el cor de l'artista i del patriota sadollat per l'ideal altruista de
la redempció de la Pàtria, enmetzinant l'ambient d'aquesta llar amorosa, arrecés dels que
durant el jorn sofreixen les fadigues del treball i tornant-lo en lloc de malestar allunyant
d'ell l'esclat de jovenesa, de gloria i d'alegria que sempre hi havia niat.
Aleshores fou quan la Junta Directiva que sap lo que representa, lo que val i lo que costa
aquest "Orfeó", no va dubtar en prendre una mida extrema molt dolorosa, però d'absoluta
necessitat, l'exclusió interina d'acord a l'article 15 dels nostres estatuts, d'alguns senyors
socis que a judici d'aquella eren els causants d'aquest malestar.
Aquesta expulsió fou acordada en la Junta celebrada el dia 25 de gener, recaient tal acord
en contra dels Srs. en Aureli Capmany i en Ramón Guitart, per unanimitat, i En Josep
Cerdà i en Francisco Puiggener, N'Enric Badia, En Joan Berenguer i N'Andreu Caballé per
majoria absoluta de vots.
La pau i l'harmonia tornaren des d'aquell instant a ensenyorir-se de l'esperit dels nostres
consocis, especialment del que és i serà sempre l'ànima, el nervi d'aquesta Societat: de la
secció coral. I cosa estranya i ben significativa, per qui pensi amb lògica, fou que
l'escàndol i el bescanteig vingueren, des d'aquell instant, de fóra casa. Certa premsa que
de l'escàndol viu i del bescanteig es nodreix tingué prou espai en ses columnes per a
motejar a l'Orfeó Català que és el darrer a qui puga cabre responsabilitat dels actes dels
homes que el representen, si equivocació hagués sigut el compliment d'un deure que el
bon ordre i la tranquil·litat de tots, imposava a la Junta Directiva, mereixedora de tots els
respectes per la seva honradesa, bona fe i amor a l'Orfeó i a la causa catalana.
I no solament fou la premsa escandalosa la que procurà perjudicar a la nostra Societat:
Els Srs. Cerdà i Guitart posaren demanda de major quantia a l'Orfeó Català i mentre
aquest havia sempre recollit en son pas triomfals llorers i palmes dels bons amants de
Catalunya, i sols dels seus enemics, que ho són els de la Pàtria, havia sofert persecucions
i vergassades, es veié conduït per gent que havia alletat en son mateix si, enfront d'un
tribunal de justícia en caràcter d'acusat valent-se d'un advocat conegut per ses intimes
connexions amb cert periòdic que sempre ha demostrat un odi irreductible envers l'Orfeó i
la seva tasca artística i patriòtica. No volem fer més consideracions referents a aquest
enutjos assumpte. Nostres consocis en Junta General sabran fer justícia i per damunt
d'amistats i antipaties hi posaran l'amor a l'Orfeó Català; vetllaran serenament per sa
prosperitat i contribuiran una altra volta a consolidar la seva majestuosa creixença i a fer
sempre respectable el seu bon nom i la seva gloriosa història. (...)
"Igualment han estat donats de baixa de la Secció coral alguns senyors coristes per no
assistir als assaigs amb l'assiduïtat que devien, cosa que dificulta en gran manera la tasca
artística de nostra Societat i fa en cert modus xorca la bona voluntat i entusiasme dels
mestres i coristes que compleixen amb fe els compromisos que voluntàriament s'han
48

Actes J.D. O.C. 30-8-1902. "Comptes. S'aproven les despeses judicials socis expulsats (treballs procurador i
advocat de franc)".
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imposat. La Junta Directiva, tot planyent-se d'aquesta mida de rigor, està convençuda de
que fora convenient mantenir un saludable rigorisme." 49

La Directiva per a aquell any conflictiu queda formada per persones totalment afins
a la línia marcada per Joan Millet.
President Joan Millet, Vicepresident Joaquim Cabot i Rovira, Secretari León Luque,
Secretari 2n. M.Rocamora, Bibliotecari Pujol, Tresorer T. Millet, Conservador: Pere
Mascaró, Comptador R.Farrarons i Algué Vocals J.Moragas, J. Montlleó, Antoni Guifreda.

El malestar social, és perceptible encara en l'Assemblea General del 25 de gener
de 1901, la mateixa en que es decideix l'expulsió definitiva d'alguns socis. El tema
de fons, continua sent la disconformitat d'alguns socis sobre els càrrecs i funcions
que atorga la Junta Directiva a alguns socis. En aquest cas al mestre Francesc
Pujol, que tot i no ser oficialment mestre de l'Orfeó Català, sinó bibliotecari arxiver,
és ja la ma dreta de Lluís Millet per a molts temes organitzatius, en especial de la
Capella de Sant Felip Neri, cor que, com sabem, era seleccionat entre els
cantaires de l'Orfeó, per a fer audicions religioses remunerades. Aquest fet, desde
la seva fundació, havia provocat algunes polèmiques, entre els cantaires que se
sentien exclosos.
"... El Sr. Mas, fa algunes preguntes referents a la Capella de Sant Felip Neri, on els
coristes cobren. L'interromp el Sr. Solé demanant paraula per qüestió d'ordre, i diu que
això no té res a veure amb l'Orfeó ja que res té de comú amb la citada Capella. Sr. Mas
insisteix en què si té de comú des del moment que molts dels papers amb que canta la
Capella són propietat de l'Orfeó, a més els assaigs es fan a l'Orfeó i quasi tots els coristes
són de l'Orfeó. Havent-hi a més un que és el Sr. Pujol, que s'ha convertit en arximaga, ja
que tria els coristes que li dona la gana i rebutja els que vol i essent l'única feina que
cobren estaria més bé que es repartís fent-hi anar una vegada un i altra uns altres a fi de
que tots estiguessin contents i evitar favoritismes. Li contesta el Sr. President que en l'únic
que deu contestar és en lo referent als papers, que en efecte se'ls hi deixen alguns d'ells
com es podrien deixar a altra entitat, i tot lo demès que ha dit el Sr. Mas, no és
incumbència de l'Orfeó.
El Sr. Pujol, prega a la presidència que li permeti dir breus paraules per desfer
l'asseveració del Sr. Mas. Diu que ell no és, ni ha estat mai arximaga, paraula que ha
aplicat el sr. Mas sense saber l'abast que té, ja que ell cap benefici té més que els altres
coristes en les funcions en que hi pren part la capella. Que no és ell qui tria els coristes,
sinó el mestre de la Capella, qui designa els que necessita i que mai ha tingut, té ni tindrà
favoritismes de cap mena, ja que no fa més que transmetre les ordres que se li confien
(...)". 50

Les mesures disciplinàries semblen imposar la pau en l'entitat, al llarg de l'any
1901, un any en que Joan Millet no vol deixar la presidència, fins que se solucionin
tots els problemes socials i legals en què s'ha vist implicada l'entitat. En fer
aquesta nova candidatura la Junta Directiva decideix, en aquella conjuntura difícil,
49

Memòria 1901, pàg. 5-6. També en aquest any es va haver d'enfrontar a l'expulsió de dos socis, cobradors
de rebuts, per desfalch i a la baixa de la secció coral d'alguns membres que segons les actes i la memòria no
complien amb assiduitat.
50
Actes J.G. O.C. 25-1-1901.
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fins i tot qui ha de ser el representant dels cantaires, un fet que fins aleshores no
s'havia donat mai. L'escollit és un corista dels més nous, Claudi Palau, per
comptes del que havien triat els cantaires, Rafael Vives, qui pràcticament era a la
secció coral desde la seva fundació. Tot i que no consten clarament les
motivacions de la Junta Directiva, creiem que aquesta volia compensar la
representació entre els cantaires antics i les noves incorporacions a la Junta de
l'entitat.
"Candidatura, presentada a sanció dels coristes... "manifestant aquests creuer convenient
es posi en ella Sr. Vives. s'acorda cridar-lo i que se li donen explicacions... Fent-li
present... que convenia deixar dita candidatura tal com estava per haver-se deliberat
detingudament en confeccionar-la i fer-se molt convenient donar entrada a certs elements
nous (...) la Junta causava sentiment no poder rectificar la candidatura per què dit senyor
és molt digne i mereixedor de totes les consideracions". (...) amb aquestes explicacions dit
senyor quedà satisfet pel bon concepte que d'ell té la Junta"51.

Finalment Joan Millet, decideix deixar la Presidència de l'Orfeó l'any 1902, en
mans de Joaquim Cabot i Rovira, persona de consens i de gran prestigi durant
aquesta crisi institucional que ha patit l'entitat.
"Dimissió del President Millet, fundant-la en lo delicat de la seva salut i en les moltes
ocupacions personals, fent avinent que s'ha decidit a presentar-la ara, per haver
desaparegut ja les circumstàncies anormals que l'obligaren a acceptar la reelecció. La
Junta acorda acceptar amb sentiment la dimissió pregant-li que al menys continuí en la
Presidència fins a prendre possessió el nou president que resulti elegit. (...).52
Candidatures:
presentar a Junta.General. President J. Cabot, Vicepresident Vicent Moragas, Sec. 2n
Antoni de Sabatés, Comptador Martí Estany, Conservador Víctor Brossa i Sangerman.
Vocal Claudi Palau.53

Finalment la Directiva per a l'any 1902, quedarà constituïda per:
President, Joaquim Cabot i Rovira Vicepresident, Vicent Moragas Secretari León
Luque, Secretari 2n. Antoni de Sabatés, Bibliotecari F. Pujol, Tresorer T. Millet,
Conservador: Víctor Brossa Sangerman, Comptador M. Estany, Vocals J.Moragas,
J. Montlleó, Claudi Palau.
Durant un temps, també es prendrà en consideració les protestes dels coristes, i
s'intentarà fer alguna cosa per premiar el seu esforç, entre els incentius
destaquem la creació d'una Caixa de Previsió i Socors, reconvertint un projecte
mutual anterior "La Germandat de l'Orfeó Català". Una proposta que costarà molt
tirar endavant, i que també donarà força problemes a la Directiva, per la
resistència d'alguns gestors de la "Germandat" a reconvertir aquesta.

51

Actes J.D. O.C. 16-1-1901.
Actes J.D. O.C. 7-12-1901
53
Actes J.D. O.C.16-1-1902.
52
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"També s'aprova constituir una Caixa de Previsió i Socors per als Coristes, acordant-se
comunicar a la Germandat de l'Orfeó Català els propòsits de la Junta de constituir una
sola entitat dintre de l'Orfeó que vetlli pel benestar dels coristes amb esplendidesa en el
desgraciat cas de malaltia o inutilitat per al treball."54
"Comunicació - de la Germandat de l'Orfeó Català. en la que s'adjunta l'estat de comptes i
es donen les gràcies per la cooperació de l'Orfeó.55
"Caixa de Previsió i Socors. El mestre demana informació en quin es troben els treballs
per crear-la. Secretari s'estan redactant el reglament i que passades festes es cridarà a
una reunió de la comissió encarregada.
"Germandat de l'Orfeó".
Ofici posant en coneixement de la Junta Directiva l'elecció dels nous individuos que l'ha
de formar "(...).56
"Comunicació de la Caixa de Previsió i Socors pels coristes ratificant-se en el primer
projecte de Bases presentat a la Junta Directiva, comunicant que la Comissió
Organitzadora no ha pogut atendre ni acceptar les esmenes de dit projecte de la Junta
Directiva esperant per tant la resolució de la General"57.

El projecte en qüestió portarà noves discussions en les assemblees generals,
entre els partidaris d'afavorir el màxim possible els cantaires, i aquells socis
protectors que són rebecs a contreure massa obligacions en benefici del cor.
Aquest posicionament crearà algunes tensions, en utilitzar aquest grup totes les
estratègies possibles per endarrerir les decisions.
"Creu que aquesta comissió amb dos anys que ve estudiant aquest assumpte ha tingut prou
ocasió per redactar aquestes bases de constitució amb tot coneixement de causa i que per lo
tant creu que és hora de discutir-les i anar-les desgranant article per Article, si us es possible
aquesta mateixa tarda, o en son defecte reprendre en sessió de nit. Combat l'exagerat
individualisme que ens resta forces i malmet iniciatives transformant-lo en vies que
exterioritza només que varietats puerils que s'oposen a la realització pràctica de totes les
idees. S'aixequen molts socis demanant paraula i protestant lo dit pel Sr. Luque.
Aquest continua manifestant que retira aquestes paraules si es que algú les considera
ofensives, encara que creu que en el fons de lo dit hi ha alguna veritat amarga. Afegeix que
no cregui ningú que sia un esperit migrat i admet la cooperació en tots els ordres i que per lo
tant la cooperació en les idees el que no admeto es perdre el temps en negacions.
Afirmacions és el que necessita i per lo tant creu que és l'hora de discutir aquest projecte, per
aprovar-lo o refusar-lo en definitiva" Es vota i es decideix l'aplaçament proposat pel Sr. Gras,
qui també ha fet constar que possiblement s'hagin de modificar els artº 15 i 16 per anar
contra els Estatuts. El Sr. Joan Millet contemporitza dient que el no coneixia el projecte i
que creu convenient s'hagi aplaçat, fa aquesta aclaració desprès de la votació, per tal que el
Sr. León Luque no cregui que s'ha fet per molestar-lo.
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Actes J.D. O.C.15-7-1901
Actes J.D. O.C. 15-1-1902.
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Actes J.D. O.C. 29-3-1901.
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Actes J.D.O.C. 3-3-1902.
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Abel Bonet, per abreviar temps per properes juntes creu seria convenient que es
presentessin abans les esmenes per escrit i així podríem portar-se ja estudiades a J.G. a
quin fin creu deuria entregarse un full del projecte a tots els socis.
(...) Sr. León Luque diu que els coristes a qui en veritat interessa el projecte ja el coneixen...
El president talla la discussió i diu que serà llegida la següent proposició (...)":58

En aquest projecte, que no es posarà en marxa fins a 1904, també es veu la
intenció de renovació d'algunes estructures i personalitats, que havien adquirit, a
través dels anys, una funció paral.lela a la desenvolupada per la Junta Directiva;
així com la voluntat d'aquesta de controlar tots els projectes i funcions que es
realitzessin en el si de l'entitat. D'aquesta crisi surt reforçada un cop més l'autoritat
de la directiva, i en especial la funció del President, ara Joaquim Cabot i Rovira, i
del Director Artístic Lluís Millet quina sintonia, al llarg dels anys, va ser perfecta.
Si Joan Millet s'havia caracteritzat per fer de l'Orfeó Català una entitat
emprenedora i de prestigi en tots els camps, la presidència de Cabot i Rovira no
sols continua aquesta línia, sinó que la potenciarà encara més trobant els suports
necessaris per aconseguir les grans realitzacions que la faran esdevenir una
entitat única, tant en el sentit artístic com en el social i patrimonial.
Desde feia uns anys, l'Orfeó Català cercava de tenir un casal propi on pogués
realitzar amb dignitat els seus assaigs i audicions sense haver de dependre del
lloguer de Teatres, i sense haver d'anar canviant d'estatge social contínuament.
Aquest projecte havia portat la Directiva a intentar adquirir diversos locals desde el
Teatre Espanyol a la Casa Parellada, passant per la recerca d'un solar on construir
un edifici nou. Un projecte que semblava talment impossible, fins que s'hi va posar
de ferm Joaquim Cabot, i que donaria com a resultat l'edificació del Palau de la
Música Catalana.59
El president valora el seu primer any de gestió al front de l'Orfeó Català de manera
positiva, tot i que no s'està d'esmentar el malestar social que encara hi ha dins de
l'entitat, entre els quals continua el plet sostingut amb els socis expulsats, que
apel.len la decisió a favor de l'entitat que, en primera instància, fa la justícia.
" (...) Explica la tasca directiva, parla del projecte de la Caixa de Previsió i Socors a favor dels
coristes, amb frases d'elogi, dient que la Junta creu justíssima que els que tinguin deures a
complir dins l'Orfeó, hi tinguin també dret a percebre. També parla de l'edifici pe l'Orfeó,
explicant causes que han impedit poder adquirir la finca; amb tot, la junta continua
preocupant-se d'aquest assumpte, doncs va fent-se de necessitat per la institució.
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Acta J.G. O.C. 18-1-1903. Pel que veiem, ja en la mateixa Comissió de la que forma part el Secretari i
Metge F.León Luque, ja havien hagut prou tensions en elaborar el projecte. F. León Luque deixarà el càrrec
de secretari aquell mateix any.
59
Alguns exemples d'aquestes temptatives a la Junta.Gral Extraordinaria per tractar el projecte d'- Edifici 14-121902, i també a la del 15-12-1902, a més de diverses Juntes de la Directiva, on s'acorda convocar Junta.Gral.
Extraordinaria per reformar el Reglament i estatuts i per emitir cas de concretar-se assumpte obligacions
hipotecaries. Com podem veure el tema de l'edifici serveix per ampliar la capacitat de gestió i decisions de la
Directiva.
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Un altre dels assumptes que preocupa és una excursió més enllà dels Pirineus "per mostrar
a Europa els nostres avenços artístics" remercia l'elecció, li demostra que ell ha complert
excepció feta "d'un nuvolet" unes lleugeres boires inevitables en una societat.
A tots demana que contribueixin a l'agermanament de tots, doncs, així com disciplinats amb
bona voluntat baix una direcció artística s'ha lograt arribar a tant alt nivell en concepte d'art,
tots junts també i disciplinats baix la direcció de la Junta podrem fer i escampar arreu art,
pàtria i cultura, per a que sia l'orfeó a la vegada que el model d'institució artística ho sia de
civilització i cultura catalana." El parlament fou fortament aplaudit.60.
"Plet- Fallo del procés interposats per alguns exsocis contra l'Orfeó se l'ha absolt. Donar
gràcies al Sr. Abadal (advocat) i Umbert (procurador)61
"Plet- enterada la Junta desprès del fallo favorable per l'Orfeó en lª instància dels exsocis
Orfeó han apel·lat a l'audiència, s'acorda seguir el litigi"62

5.5-LES RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
La importància del suport de la premsa en el desenvolupament de l’Orfeó Català,
ja ha estat exposada anteriorment. En aquesta etapa es continua mantenint les
bones relacions amb quasi tots els diaris, i també amb quasi tots els crítics
especialitzats. Ara bé un fet que posa en evidència l’orgull (i la superioritat, que
abans destacaven), de saber-se una entitat senyera, és la possibilitat de
menystenir o mostrar indiferència per a aquells diaris que es permeten atacar o
simplement no mostrar incondicionalitat, respecte a llurs valors i trajectòria.
Exemple del que acaben d’exposar hi ha el cas de "Joventut", publicació
modernista que en aquesta època es troba identificada amb el catalanisme radical
i que va mantenir durant un temps una certa hostilitat vers l’actuació de l’Orfeó
Català especialment en sentit musical. A alguns elements de "Joventut" els
molestava musicalment les relacions i l’estratègia massa academicista de l’Orfeó
en matèria musical, i també les relacions i els corrents de simpatia amb els
Regionalistes.
Les crítiques musicals de Joventut, en relació a les actuacions del mestre Nicolau,
de Millet, i de l'Orfeó Català, van crear certa tibantor entre aquesta publicació i
l'entitat, quelcom semblant al que passava amb "Catalunya Nova" butlletí de la
Societat Coral del mateix nom, que havia creat temps enrere Enric Morera.
La manca de sintonia entre "Joventut" i l’Orfeó Català s'ha d'inscriure, al nostre
parer, en la conflictivitat existent entre la tendència radical i possibilista en el
catalanisme. La ruptura amb la revista es verifica l'estiu de 1901, quan "Joventut"
torna unes entrades que s’havien fet arribar, (com era costum fer a totes les
publicacions locals) a la redacció, per tal de que algun representant del periòdic o
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Actes J.G. O.C., 18-1-1903.
Actes J.D. O.C. 17-3-1903.
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Actes J.D. O.C. 19-10-1903. Aquest plet no finalitzarà fins uns anys més tard, i novament a favor de
l'entitat.
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llurs crítics poguessin assistir. En un moment de probable crispació ambiental, les
entrades són tornades, la qual cosa provoca certa suspicàcia en la Directiva.
Posteriorment la Junta fa constar en acta l'escrit de "Joventut", on es manifesta
que havien estat tornades per error, però tot i acceptar les disculpes, motivades si
llegim entrelínies, per unes condicions menys crispades i per una reflexió a
posteriori que admet l’error de l’actuació, l’Orfeó Català no perdonarà l’ofensa, de
manera que mai més se li tornen a enviar entrades a "Joventut".
"Joventut"- es llegeix una comunicació d'aquest periòdic retornant la invitació per assistir al
concert del T. Novetats.
També es llegeix un Anònim- en el qual el seu autor procura explicar l'actitud de l periòdic
catalanista Joventut envers la nostra institució, fent protestes d'imparcialitat i dolent-se de
que s'allunyin entitats que treballen per la llibertat de Catalunya"63

No ens consta exactament quines són aquestes raons ni si l'autor anònim és conegut
dels membres de la Junta Directiva, ni les gestions d'aclariment que es podrien donar
a "Joventut", sobre la neutralitat de l'Orfeó, però en la pròxima acta de la Junta
Directiva es constata:
"Joventut- Es rep una comunicació d'aquesta. donant explicacions per haver retornat
equivocadament la invitació per l’últim concert. Acordant-se contestar-li agraint ses
espontànies explicacions".64

Com ja hem dit, tot i les explicacions a posteriori, l'incident serveix a l'Orfeó Català
per a trencar tot tipus de relació amb "Joventut" a qui mai més se li tornaran a enviar
invitacions per un acord de Junta. D'aquest fet es doldran anys a venir els
redactors de la revista, en una nova etapa més moderada, però l'entitat no es farà
enrere.
Respecte a la resta dels diaris, siguin bones o no les crítiques, es mantindran unes
relacions cordials, més afins amb les publicacions catalanistes, i als conservadors
Diario de Barcelona i La Vanguardia, que no pas a republicans com El Diluvio o La
Publicidad, però sense que es presentin rèpliques o conflictes amb les seves
opinions, excepte en aquests casos puntuals on es registren incidents durant les
actuacions i visites a poblacions catalanes, on habitualment són col.laboradors o
corresponsals dels periòdics qui fan les cròniques i comentaris, tal com anem
exposant en cada cas), i no l'especialista o crític musical, amb qui fora dels nuclis
modernistes assenyalats, no acostuma a haver-hi crítiques rebentaires. L'actitud
en front al Noticiero Universal de Peris Mencheta, ja ha quedat constatada
anteriorment, val a dir que aquest periòdic no gaudeix de les simpaties de l'entitat,
qui el vetarà en la sala de lectura de l'entitat.
L’Orfeó és un símbol fins i tot en el context de l’antagonisme i hostilitat dels
republicans radicals, els seus diaris portaveus, només atreveixen a criticar-lo en el
context extramusical, parodiant o ironitzant el significat i la representació de la
63
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Actes J.D. O.C. 1-8-1901.
Actes J.D. O.C.13-8-1901.
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institució, motius que tot i no fer gràcia a la directiva ni a l'entitat, encara es prenen
com a signe d’orgull, tal com hem pogut veure en alguns episodis i exemples dels
que hem presentat.
També val a dir que en aquesta etapa s’inicien les primeres filmacions del cor en
els seus desplaçaments i audicions, una de les primeres serà l'excursió feta a
Poblet, per solemnitzar l'entrega de la senyera oferta per les dones de Catalunya a
La Unió Catalanista, una de les poques campanyes unitàries, de la que ens
ocuparem en detall. Ara voldríem destacar la importància i la novetat d'aquest nou
mitjà de comunicació al llarg del segle, i del fet que ja en els seus primers
moments hi fos present l'Orfeó Català.
"Es rep la visita del representant del "Palau de la Il·lusió" qui ofereix 250 entrades per a que
individus puguin anar a veure les vistes cinematogràfiques que s'exhibeixen en dit
establiment, referents a l'anada de l'Orfeó a Poblet i Tarragona"65.

5.6-LES RELACIONS SOCIALS I ARTÍSTIQUES.
En aquesta nova etapa, constatem la presència i importància institucional en les
nombroses comunicacions que de diverses entitats de prestigi i també de les
noves associacions que es creen, es reben a l’Orfeó Català i que la Junta
Directiva fa constar en les seves actes.
Institucions culturals de gran prestigi a Barcelona, com són l’Ateneu Barcelonès, el
Centre Excursionista de Catalunya i el Cercle artístic de Sant Lluc, comparteixen
tots els esdeveniments importants amb l’Orfeó Català, qui assisteix
corporativament o per delegació regularment a les seves sessions inaugurals i
actes importants. També constatem, malgrat sumar-s'hi a les seves Campanyes
col.lectives, l'allunyament progressiu de la Unió Catalanista, per les raons ja
expressades anteriorment.
"Comunicació de La Unió Catalanista- convidant a l'assistència a un míting, oficiar a
aquesta entitat que per manca de temps no fou possible adherir-se al míting de protesta
contra el decret de Reforma del notariat i que consideri a l'Orfeó adherit.66

Pel que fa al món artístic l’Orfeó es continua significant per ser el motor de la vida
musical de Barcelona d’aquest principi de segle, el seu prestigi i la seva capacitat
organitzadora i de convocatòria fan que sigui un referent per les formacions musicals
pròpies i foranes.
“Concurs de cançons catalanes - Es rep un ofici de l'agrupació catalanista de Sta.
Perpetua de la Moguda, convidant a l'Orfeó a l'acte de repartiment de premis a les noies que
han resultat guanyadores d'un concurs organitzat per dita entitat catalanista. Donar gracies i
animar a seguir. Sr. Estany diu que assistí a aquesta festa com a representant de l'Orfeó”.67
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Actes J.D.O.C.17-6-1903.
Actes J.D.O.C. 1-4-1903.
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Actes J.D.O.C. 5-9-1902.
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“Concurs Clavé- Escrit de la comissió organitzadora del concurs, en la que demana un premi pel cor
que millor canti "Pel juny la falç al puny", de Clavé, s'acorda concedir 75 ptes. pel premi”68.

D’una banda continuen les bones relacions amb les entitats corals i musicals de la
resta d'Espanya. Especialment amb aquelles que s'havia col.laborat desde els
primers temps.
“Orfeó Pamplonès, es donen compte del concert en obsequi de la visita i també oficis
diversos d'aquesta societat.69”

La Junta Directiva, també s'encarrega de connectar amb totes les formacions i
personalitats artístiques importants que visiten Barcelona, per tal de fer-los
conèixer l'entitat i la seva actuació. Es la forma de propagar dins i fora de les
nostres fronteres la missió, envers la música popular catalana, que desplega
l'Orfeó Català. De vegades aquestes iniciatives es concreten amb actuacions
conjuntes que es mantindran durant força anys. Entre les visites importants en
aquells anys hem de destacar la de les orquestres franceses Chavillant 70,
Lamoureux, i Schola Cantorum de Paris (1903), també és destaca la visita i
atencions fetes a personalitats com, Charles Bordes, Richard Strauss, Raoul
Pugno i Vincent D'Indy, i també dels ja prestigiosos concertistes Bauer i Pau
Casals.
"Orfeó Català"
"Com s'havia anunciat, va celebrarse al Novetats el concert dedicat pel nostre Orfeó als
artistes que componen la célebre orquesta Lamoreux.
La concurrència va ser com mai extraordinària, fent-se materialment impossible transitar pels
passadissos, doncs, tots estaven ocupats per la gentada que s'havia vist obligada a
permanéixer dreta per falta de localitats.
El programa, que era del tot escollit, va ser executat per l'Orfeó amb veritable mestria,
mereixent, tant els orfeonistes com el mestre Millet, entusiàstics aplaudiments de la gran
concurrència que omplia el teatre.
Però allí on l'entusiasme del públic va arribar a un grau més elevat, va ser al executar l'Orfeó
el gran "Credo" de la missa de Palestrina anomenada del Papa Marcelo. Al arribar al
"Resurréxit" tota la concurrència en massa sentia bategar el cor a impuls de la mateixa
emoció, una emoció fondíssima que feia redreçar de la butaca i esclatar en una eixordadora
ovació que va durar llarga estona.
La non-non dels papallons d'en Pujol, "Entre Flors" i la "Mare de Deu" d'en Nicolau, que
figuraven en la primera part del programa, varen ser també molt aplaudides, com ho va ser el
motet de Bach "No et deixo Jesús" que, amb el "Caligaverunt oculi mei" i el "Credo" de
Palestrina constituïen la segona part.
A la tercera van ser cantades per totes les seccions les peces "El rossinyol" de Mas i
Serracant, "La mort de l'escolà", d'en Nicolau, el "Romanç de D. Joan y D. Ramon" d'en
Pedrell, "La gata i el belitre" d'en Pujol, i l"'aucellada" d'en Jannequin.
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Actes J.D.O.C,5-9-1902.
Actes J.D.O.C , 1-2-1902.
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Actes J.D. O.C.10-12-1901.
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Totes aquestes composicions varen ser cantades amb gran ajust, sent molt aplaudides,
especialment "La mort de l'escolà" i "La gata i el belitre" que va haver-se de repetir.
Els professors de l'orquestra Lamoureux, a quins anava dedicat el concert, varen quedar-ne
veritablement complaguts, fent grans elogis de l'Orfeó i del mestre Millet."71
"Schola Cantorum- Després de detingut estudi s'acorda formar una empresa estarà
formada per l'Orfeó Català, l'Orquestra Catalana i un nº determinat de particulars amb
caràcter d'accionistes. Els beneficis líquids es repartiran a parts iguals entre els 3 elements
que formen part de l'empresa i cas de pèrdua seran els accionistes, l'Orfeó i orquestra
només el treball esmerçat.
S'acorda començar els treballs per aquests projectes."72

Entre les visites, també s'inclouen alguns col.lectius estrangers i espanyols que
desitgen conèixer l'Orfeó Català, per la fama i prestigi que va adquirint fora de
Catalunya l'entitat, als que habitualment se'ls fa una audició privada. Entre ells,
personalitats favorables al Regionalisme i a la Cultura Catalana, com el Bisbe
Carselade Dupont de Perpinyà, però també grups d'estudiants o de viatgers que
visiten la ciutat comtal i als que s'atén amb interès, per tal que facin conèixer
l'Orfeó Català a les seves poblacions.
"Estudiants de Montpeller- Arribada a Barcelona procedents de Mallorca. Estudiants de
l'escola de comerç de Montpeller, s'acorda convidar-los al concert i correspondre a les
proves de germanor de que fou objecte l'Orfeó durant la seva estada en ciutat Montpeller".73

També ens consta a través d’aquestes comunicacions la creació de diverses
societats corals i orfeons, i cobles que en fundar-se demanen la protecció i la
col.laboració de l’Orfeó, sovint acut a la cita el mateix Lluís Millet, alguns dels
mestres o bé un membre significat de la Junta Directiva, per tal de complir amb el
ritual de benedicció i reconeixement, en els que s’acostuma a fer abrandats
discursos animant l’obra patriòtica i cultural que a exemple de l’Orfeó ha de
complir la nova institució en el municipi o barri en que s’hi funda.
"Visita de l'Eco de Catalunya (de Comella) es consigna la satisfacció "encoratjant-los a
segueixin el camí tant patriòticament emprés."74

L'Orfeó encoratja la formació de cors arreu de Catalunya, per tal que segueixin la
missió que s'han imposat d'estendre la llengua i la identitat catalana arreu.
71

la Vanguardia 15-3-1902 "Orfeó Català", en termes semblans s'expressava la crítica del concert al Diario de
Barcelona 12-3-1902.
72
Actes J.D.O.C. 1-3-1903, (En acta 1-4-1903 s'informa del resultat de la primera audició:
Concert públic representant l'Orfeó en l'empresa Concerts Schola Cantorum i orquestal catalana, resultat
economic dels concerts al teatre novetats els dies 20, 22 i 24 (de març)
Ingressos 17.676'45----- Beneficis 4.407'87--part Orfeó 1.469'25."
despeses 13.268'58.
73
Actes J.D. O.C. 3-4-1902.
74
Actes J.D. O.C. 24-10-1902, El Cor Eco de Catalunya, s'havia format a la barriada obrera de Sant Andreu
per iniciativa del subdirector de l'Orfeó Català J.Mª Comella, era un cor d'homes que anteriorment havien
format part d'una Societat Claveriana. En diverses ocasions va actuar en col.laboració amb l'Orfeó Català.
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"Si nosaltres no podem donar l'abast a tasca tan noble, facilitem quan puguem la creació de
societats com la nostra, donem-les la ma per a ésser més i més forts. I això no és somni.
Mireu dins de Barcelona mateix com van fundant-se diferents cercles artístics que tenen
nostres mateixos ideals; i a fora de Barcelona, mireu com naixen i creixen plens de fe i
d'entusiasme; a Caça de la Selva, a Vilafranca, a Manresa, a Prats de Llussanés, fins arran
del Pirineu, a Campdevanol, fins en l'Illa daurada, allà en aquella terra que D.Jaume lligà
amorosament a Catalunya, a Mallorca, hi ha la Capella de Manacor; i fins a Sant Feliu de
Guíxols, allà en aquella població que amb una mica més ens apedreguen quan els hi
portaren l'aire de nostres cançons.; per tot arreu surten rebrots de l'Orfeó Català, que
nosaltres hem d'aimar per ésser saba de nostra saba (...)"75

Però no sols són les societats corals i orfeons qui demanen la presència de
representants de l’Orfeó per donar més solemnitat a l’acte, també ho fan les
entitats musicals catalanes, i els músics que inicien la seva carrera com a
concertistes o compositors, a més de les associacions gremials i patronals i les
que desenvolupen altres activitats que tanmateix es consideren de profit per a la
cultura i la “causa” catalanes.

"Concerts Lamote".
S'acorda prendre part en el Concert que l'Associació Musical projecta per donar a conèixer
un poema musical del mestre Lamote de Grignon, sempre que l'associació accepti
indemnitzar l'Orfeó amb 1.000 ptes.76 "

També, com ja és tradició, moltes entitats religioses o benèfiques, fins i tot el
Bisbat de Barcelona, qui compta amb l'Orfeó Català per a les grans solemnitats.
"Festival Artístic- Lluís Millet haver rebut una invitació a una reunió a casa del Sr. Duran i
Bas... una comissió organitzadora d'un festival en honor del Sant Pare Lleó XIII, a propòsit de
la seva coronació i li han demanat que l'Orfeó participi per arrodonir la festa. S'acorda que
president vegi aquesta comissió i porti les dades i detalls de l'assumpte.77

La participació en actes religiosos de les dones del cor, continua sotmesa a
l'aprovació de les autoritats eclesiàstiques, la qualcosa motiva no pocs problemes
per a interpretar determinades obres que requereixen la veu femenina, en els
temples. L'entitat que no acaba d'acceptar aquesta norma, quan encara es permet
"música de fanfàrria" a determinades esglésies, l'acata cercant alternatives per
interpretar-les als teatres, tot i que el seu auditori per excel·lència hauria de ser el
temple.
75

Memòria artística de l902 pàg.33, llegida per Lluís Millet, el 3-3-1903.
Actes J.D. O.C. 24-6-1902. En l'acta del dia 24-10-1902, es fa constar una comunicació de l' Associació
Musical, d'haver rebut indicacions proposant la repetició del concert Lamote del T. Novetats amb la cooperació de
l'Orfeó al Palau Belles Arts amb subvenció pts.1000.

76

77

Actes J.D. O.C.14-4-1902. Més tard es fa constar."S'acorda participar per 500 pts. nostra col.laboració" Actes
J.D. O.C.21-4- 1902, a més de l'agraïment del Bisbe, i organitzadors.
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"Disposicions del sínode, impedir cantar les dones en oficis divins... gestió per lograr de
l'autoritat eclesiàstica permís, sinó es donaria una audició del concert dedicat als socis i una
missa de Requiem a 6 veus de Victoria, en atenció als treballs que la secció coral ha fet per
aquest Requiem . Concert 24 juny al T. Novetats.78

Algunes entitats i associacions sol.liciten ajut econòmic, obres per a les incipients
biblioteques, partitures, etc... la qualcosa ens dona una mostra de la visió una
mica esbiaixada del poder econòmic i les expectatives que el prestigi de l’Orfeó
pressuposa en alguns cercles i que no responen ben bé a la veritat, doncs si la
situació econòmica fins a la construcció del Palau de la Música és relaxada, mai
no es dona una abundància de mitjans per poder respondre a tots els
requeriments que se li fan. Això fa que es delimitin molt bé les funcions i el
caràcter de la col.laboració que ha de prestar l’Orfeó, el suport moral es dona a
quasi totes les entitats que ho demanen, també l’intercanvi de partitures,
especialment les que són de propietat de l’entitat, però es desestimen aquelles
peticions que no es consideren pròpies de la representativitat o dels objectius
reglamentaris de l’Orfeó Català.79
Un tema especial són les actuacions benèfiques, en les que sovint s'actua per
subscripció per a obres com el Patronat Català contra la tuberculosi, per a
damnificats per aiguats i catàstrofes, per als presos, etc... limitant, en canvi,
l'organització i participació en festivals En aquest tipus d’actuació, en la que altres
societats i cors de menys importància continuen prodigant-se (especialment les
Societats Claverianes), l’actuació a partir del canvi de segle és molt més selectiva,
col.laborant sols en aquells casos en que s’hi té una certa obligació moral,
religiosa o per requeriment de les autoritats.
La línia institucional és la de no prodigar-se en actes de poca transcendència que
podrien desviar del creixement artístic i econòmic de l’entitat es concreta en una
prohibició reglamentaria de no participar en actes de beneficència, tot i que en
ocasions especials com hem dit es fan excepcions.
"Ofici Circol Musical Bohemi, demanant cooperació Orfeó un concert a benefici de l'obra
maternal d'incubadores. No, acord anterior no poder participar en actes d'aquesta natura.
Subscripció- La Lliga Espiritual de Nuestra Sra. de Montserrat per costejar un misteri a
Montserrat."80

D’aquí que tal com hem especificat anteriorment, els concerts populars oferts a les
barriades quina recaptació es destina a bons d’aliments per als pobres té més una
78

Actes J.D. O.C. 9-6-1902. Finalment faran els funerals els homes sols, a través de la Capella de Sant Felip
Neri.
79
Igualment en les desestimacions s’observen, tot i que no sempre s’especifica clarament les tensions i
antagonismes sorgits en les relacions, per exemple.tot i col.laborar habitualment amb Escola Mossen Cinto,
enviant llibres, partitures, acollint les caramelles etc..., en alguna ocasió es denega alguna petició concedida
en altre moment per manca de pressupost o similar.
80
Actes J.D. O.C. 9-6-1903.
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finalitat propagandista, al nostre parer, que el desig sentit per la institució de fer
caritat o solidaritzar-se amb les classes necessitades, com denunciaran alguns
elements republicans, amb la devolució dels bons que consideren fruit del
paternalisme i no de la solidaritat.
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI.

Una excepció el constituiran també les subscripcions i campanyes col.lectives a
favor de la conservació i restauració del patrimoni cultural català, de les que es fan
diverses iniciatives, i en gairebé totes participarà l'Orfeó Català, potser la més
significativa, és la que es fa a favor de la Restauració del Monestir de Sant Cugat, i
que donarà lloc a l'organització de Festivals Artístics coneguts com "Trilogia
Històrica Catalana". En l'organització a més de l'Ajuntament de Barcelona,
contribuiran diverses entitats artístiques i culturals catalanes, i l'Orfeó Català hi
tindrà un paper destacat juntament a la companyia del Teatre Íntim d'Adrià Gual..
"Festival de la Trilogia Històrica"
"Con mayor concurrència que el primer dia se celebró ayer tarde en el Palacio de Bellas
Artes, el segundo festival de la Trilogia Històrica catlaana organizada para recaudar fondos
con destino a la restauración del monasterio de Sant Cugat del Vallés, ofreciendo la sala i
galeria un aspecto brillante.
El dia de ayer se referia a la época de la Reconquista. (...) El Orfeó Català, con objeto de
rendir un tributo de honor al gran cantor de la Reconquista, Mossèn Jacinto Verdaguer, cantó
las composiciones "L'Emigrant" de Vives, i "La mort de l'escolà" i "Lo noi de la mare", ambas
de Nicolau y letra del insigne poeta.
Después de media hora de descanso y de la marcha guerrera que ejecutó la Banda
Municipal, D. Salvador Vilaregut, leyó "L'anada dels Catalans a Cordova", de D. J. Franquesa
i Gomis. Luego se representó el cuadro escénico "L'enterro de Sant Cugat del Abat Otó", en
el que desfila ante un telón que representa la parte opuesta de la vecina cordillera el cortejo
fúnebre que acompaña los restos del Abad, los cuales son conducidos en una angarilla,
cubierta con un damasco carmesi, precedidos de los monjes del monasterio, con cruz alzada
y rodeados de hachas encendidas. Cerraba el cortejo el pueblo y soldados en número
extraordinario. El acto de detenerse el cortejo y de rezar el clero las preces produjo un efecto
notable, manifestando el público su satisfacción con grandes aplausos.
D. Baldomero Solá leyo la poesia de D. Manuel Milá i Fontanals "La complanta d'en Guillem"
que fue aplaudida, así como los fragmentos del Canigó, de Mosen Jacinto Verdaguer, que
leyó el Senyor Piggarí. El "Orfeó Català, con acompanyamiento de arpas, cantó por primera
vez "Lo somni de Gentil", música de D. Vicente Mª de Gibert.
Finalmente, se expuso el cuadro escénico representando a Flordeneu llevando a Gentil a
visitar sus reinos fantásticos por los estanques del Canigó, en el que se estrenó una
hermosísima decoración de Urgellés, en la que aparecen en primer término unos grandes
sauces y abetos y un lago en el fondo, que atraviesan los visitantes en una barca. A petición
del público, fue preciso descorrer las cortinas varias veces. Después de la lectura del canto
VII, del Canigó y de reproducirse el cuadro anterior, terminó el espectaculo a las siete y
media.(..)"81
81

Diario de Barcelona 24-5-1902 "Festival de la Trilogía histórica"
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Fins i tot la premsa no afí al catalanisme, recull ampliament les sessions, com un
esdeveniment artístic de gran magnitud, encara que com és el cas del Noticiero
Universal, no s'està de deslluir-ho com pot, destacant la manca de públic i un cert
arcaísme en la configuració dels espectacles.D'altra banda situar la paraula
política, després del descans, es refereix als discursos que es faran, i en visió del
"Ciero", la utilitat i manipulació política per part dels catalanistes d'aquests
Festivals.
"Trilogia Històrica Catalana"
"El gran salón del Palacio de Bellas Artes ofrecia esta tarde brillante aspecto con motivo de
darse el segundo de los festivales artístico-literarios a beneficio de la restauración del
monasterio de Sant Cugat del Vallés.
El fondo del salón lo constituía un escenario de estilo griego puro, con cuatro columnas
semejantes a las del Parthenon.
El foro, tambien entre columnas, tenia como telón de boca dos magníficos tapices.
De las galerias pendían grandes colgaduras de terciopelo, colgando del techo gallardetes de
diferentes colores.
A las 4'20 empezó la función ( segunda parte de la trilogia hiatòrica catalana), tocando la
banda municipal la "Diana Bélica" de Gounod.
Seguidamente, los actores del Teatro Intimo representaron un cuadro escénico de la época
romana titulado "Los mártires".
El cuadro plàstico del mismo resultó de poco efecto.
el Sr. Solana leyó luego un trabajo literario "La Reconquista Catalana", original del inspirado
poeta señor Picó y Campanar, en el que se hace una rápida reseña Històrica de la
dominación romana en nuestra región.
Representóse luego "Exalada" cuadro dramático que representa a los monjes de aquel
monasterio pidiendo a Carlo Magno la reconstrucción del mismo.
El cuadro está inspirado en el canto IX del poema "Canigó", del inmortal Verdaguer.
El Orfeó català, en honor del malogrado poeta, cantó con mucho ajuste y colorido
"L'Emigrant", "La mort de l'escolà" i "El noi de la mare", lletra de Verdaguer y música de los
maestros Vives i Nicolau.
Con esto terminó la primera parte de la función. La concurrència que asistia a la misma, era
más distinguida que numerosa.(...)
El último festival histórico, que se celebrará mañana en el Palacio de Bellas Artes y presidirá
nuestro Eminentísimo Prelado, promete ser un verdadero acontecimiento artístico. Hé aquí el
programa de la fiesta:
Época del Renaixement- Lletres i Arts.
1- Himne del poeta, del mestre Nicolau.
2- Elogi de les lletres i arts a Catalunya en els segles XIV i XV, per don Jaume Massó i
Torrents.
3- Les sagetes que amor tira, madrigal de l'antic mestre Brudieu.
4- Quadre escènic, representant una Cort d'Amor, en un castell feudal. Un joglar dona a
conèixer una poesia d'Ausias March., i un altra de Roig de Corella, els més grans poetes que
en el segle XV tingué Catalunya.
Feudalisme.
5- "D. Joan i Don Ramón", cançó cavalleresca de lletra popular i música del mestre Pedrell.
6- "La mort de l'Abat Biure",narració literària de don Ramón Casellas.
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7- Quadre escènic, representant l'assessinat del susdit Abat durant l'ofici diví de la nit de
Nadal.
La decoració que s'estrena, es pintada pel senyor Urgellés i representa l'exterior i l'interior del
temple de Sant. Cugat.
Descans
Política.
1-Raimell de cançons catalanes.
2-Elogi de les Corts de Catalunya., per D. Lluís de Cuenca i de Pessino.
3- Quadre escènic, representant la obertura de les corts celebrades pel Rei Alfons V, en Sant
Cugat.
La decoració que s'estrena es pintada per D. Olaguer Junyent, i representa els artístics
claustres de dit monestir.
Executants: Teatre Íntim i "Orfeó Català"82

Tal com podem veure, l'historicisme i l'esperit de la Renaixença és molt present
en cadascuna de les moltes iniciatives, que a favor del patrimoni es va fer, i també
en el ritualisme i en l'aspecte simbòlic d'aquestes campanyes.
"Sant Martí del Cannigó-A proposta del Sr. Brosa (conservador) s'acorda contribuir amb 50
pessetes a la Subscripció que ha iniciat l'exconsistoris dels Jocs Florals que presideix
Francesc Matheu per dotar el monestir d'una campana costejada per tots els catalans.83

EL SUPORT AL TEATRE LÍRIC CATALÀ.
Una de les constants artístiques de l'entitat durant molts anys, és la de donar
suport a la creació d'un Teatre Líric Català, que ja en aquests anys constituïa un
desig de molts col.lectius, per tal de contrarestar la influència entre el poble català
tant del "gènero chico", com de la música estrangera de poca qualitat, i que no
obstant, malgrat els reiterats intents, com veurem al llarg d'aquest treball, mai no
va acabar de quallar.
Foment del Teatre Líric Català, demana concurs de totes les entitats artístiques de
Catalunya per portar a bon terme l'ideal de contribuir a un Teatre Líric Català. Enterada la
J.D. de les Bases per inscriure a aquesta associació es delega al Sr. Pere A. Millet perquè
s'assabenti dels actes i treballs de l'esmentada associació a fi d'inscriure-hi a l'Orfeó en el
cas que es cregui convenient.84

82

El Noticiero, 24-5-1902 "Trilogía histórica Catalana, hem seleccionat aquestes dues cròniques perquè la
informació que contenen ens permet veure el tipus d'espectacle presentat per dos diaris no afins al
catalanisme, és evident que tant La Veu , com la Renaixensa, fan la seva interpretació en clau patriòtica.
83
Actes J.D. O.C. 26-11-1903.
84
Actes J.D. O.C. 2-9-1903 i 5-10-1903., en aquesta darrera es fa constar: Foment del T.Líric Català. P. A.
Millet, en assabentar-se dels propòsits d'aquesta entitat suspendre l'acord d'inscriure's, per ara, per estar tot just en
organització i no saber-se en concret quins actes es proposa realitzar"
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Teatre Íntim- Havent sol.licitat el Director Adrià Gual que alguna part del nostre cor prengui
part en "Margarideta" de Goethe, traducció del nostre estimat consoci el notable poeta Joan
Maragall, la Junta acorda accedir-hi disposant que una secció d'homes prengui part.85

En la memòria d'aquell any es feia constar aquesta participació i la importància que
desde l'Orfeó Català es donava a aquesta iniciativa.
"...Prengué part l'Orfeó Ctalà en les tres representacions que aquesta Agrupació Artística
instal.lada en el Teatre de las Arts, donà de l'Obra d'en Joan Maragall "Margarideta"
(escenes de Faust, de Goethe adaptades a l'escena catalana) .
Durant la representació de dita obra ( en l'escena de l'església) es canta per la secció
d'homes els versos de la Sequentia Dies Irae, i en la escena de la presó una bella cançó
d'estil popular, original del mestre Millet, amb lletra d'en Joan Maragall, cantaa per tres nois
de l'Orfeó.
Amb això volguerem demostrar una vegaa més la nostra simpatia per tot el que representa
Art i Cultura, de lo qual la simpàtica Agrupació d'en Gual va escampant bellament a mans
plenes per tot arreu."86

La col.laboració de l'Orfeó Català, participant o donant el seu suport al Teatre
Català en general, i al Teatre Líric en particular, acudint a estrenes, fomentant la
participació entre els seus socis i més tard a través de la Revista Musical
Catalana, és una altra contribució a la cultura, que sovint rep el reconeixement per
part dels organitzadors dels espectacles, gairebé sempre minoritaris, que
s'organitzen.
L'Orfeó continuarà col.laborant amb les temporades i cicles de Quaresma del Liceu,
que són esperats pels aficionats amb gran expectació. La notorietat que ha adquirit
l’entitat en els darrers temps, es present en la demanda dels socis de que es
demanin més diners per a les col.laboracions en aquest auditori.
“Sr. Mas- pregunta en quines condicions s'ha acordat la cooperació de l'Orfeó en els
concerts quaresmals que deuen donar-se en el Liceo, i que se reserva per los mestres.
Li contesta el Sr. Cabot que l'Orfeó cobrara íntegra la 3ª part de les utilitats totals, tal com es
feu l'any passat i que els mestres no percibiran res d'aquesta 3ª part.87

LES EXCURSIONS ARTÍSTIQUES.

En aquests anys disminueix la intensitat, encara que no la qualitat, tampoc no
varien els objectius. L’Orfeó Català representa la unitat del catalanisme, el que tots
els catalans voldrien veure, es per acord general la institució model, les
disidències internes propies de qualsevol associació dinàmica quasi mai surten
enfora per tal de no minvar aquest prestigi que traspassa la propia vàlua artística
85

Actes J.D. O.C. 19-10-1903. Per a més informació sobre l'activitat desenvolupada al Teatre Íntim, vid.
Enric Ciurans "Adrià Gual" Gent nostra nº123 Edit. Infiesta, Barcelona 2001.
86
Memòria 1903, pàg. 9.
87
Actes J.Gral. O.C. 3-3-1903.
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de ser la millor formació musical de Catalunya, i una de les millors d’Espanya i del
món.
L’Orfeó Català, és sol.licitat a tot tipus d’actes: Festes Majors, inauguracions, actes
religiosos, inauguracions de centres o associacions catalanistes i regionalistes,
però als seus actes i concerts també són presents els republicans moderats i
federals, els monàrquics i els últims reductes del carlisme que resten al Principat.
Ningú admira el seu valor musical d’una manera asèptica, tothom el reconeix com
art català , sigui o no simpatitzant o adepte al catalanisme. D’altra banda, a la llum
de la documentació consultada, part de la qual hem fet constar en aquestes
pàgines, les actuacions de l’Orfeó Català acaben de consolidar el cant coral com
un fenòmen de mases dins de Catalunya, un tipus d’espectacle que mobilitza gran
quantitat de persones i d’una manera o altra transforma les seves vides i el seu
pensament, de forma semblant com anys a venir ho faran els esports i en especial
el futbol.
Quan l’Orfeó Català es desplaça tracta de mantenir viu el sentiment de catalanitat,
que les lluites ideològiques i polítiques amenacen amb desintegrar, per això
darrera de cadascuna d'aquestes sortides l'Orfeó Català, fa créixer l'esperit de
comunitat i sovint la formació d'un nou Orfeó a cor, en aquelles poblacions que
visita. La tria com ja hem vist, tampoc és fruit de la casualitat, sinó de la crida dels
catalanistes de la població per tal que l'Orfeó Català incrementi el sentiment de
catalanitat i la lluita col.lectiva. Repasem en conjunt aquestes visites, algunes de
las quals ja hem vist reflectides pels incidents o la situació en aquelles poblacions.
L'any 1900 l'Orfeó visita Caça de la Selva, Vic, Vilafranca del Penedès i Reus.
L'any 1901 fa visita per primera vegada les poblacions de Montpeller, Marsella
i Perpinyà; i també es desplaça a Sant Feliu de Guíxols i Manresa.
L'any 1902, malgrat la conflictivitat social i l'important actuació dins de Barcelona,
l'Orfeó visita per primera vegada El Vendrell i Valls.
L'any 1903, es desplaça a Tarragona, Poblet, Molins de Rei i Arenys de Mar.
L'any 1904, un cop iniciades les obres del Palau de la Música, visitarà només
Caldes de Montbui. A partir d'aquest moment les excursions a les poblacions
catalanes es reduïran a causa de les obligacions econòmiques de l'entitat, però
com diu el mestre Millet, ja s'hauran format tot un "estol" de cors i orfeons que
seguiran les seves passes, escampant arreu de Catalunya el missatge catalanista
iniciat per l'Orfeó Català i per "Catalunya Nova"
Són moltes les invitacions que continua rebent per gaudir del que tothom creu el
millor cor de Catalunya, però tal com hem dit a començament, l’Orfeó no es
prodiga ja arreu on és sol.licitat, especialment per la qüestió econòmica i també
per saturació i manca de disponibilitat d’uns coristes que no són professionals, a
més dels molts compromísos adquirits prèviament i freqüentment també per la
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gran dòsi de perfeccionisme que Lluís Millet imprimeix a la preparació del repertori
i de les actuacions en les quals s’hi implica, evitant caure en dispersions que
considera inconvenients a les directrius que s’ha imposat.
LES ESTRENES IMPORTANTS.

Quan al treball artístic en aquells primers anys de segle es fan importants estrenes
que restaran per sempre en el repertori de l'Orfeó Català com a obres
emblemàtiques de l'entitat. En la col.laboració simfònica recordem l'estrena de la
novena simfonia de Beethoven ( 1900), Cap al vespre de R. Strauss (1900) o el
Rèquiem de Berlioz (1901), obres que cap cor no professional era capaç d'assolir
a l'època. També en aquests anys, es dona la primera audició de Armida, de
Gluck. (1903)
Entre les estrenes més importants d'autors catalans estan les obres de Nicolau: La
Mare de Déu, i La mort de l'escolà(1901), Entre Flors i Divendres Sant (1902), i
poc després les estrenes de Teresa, El Noi de la Mare (1903) i Captant (1904)
obres que en tots els temps han captivat el sentiment de l'auditori, igual que la
pregaria a la Verge del Remei, de Millet.
També són molt sol.licitades el poema simfònic La Nit de Nadal de Lamote de
Grignon, i Catalònia de Garcia Robles, estrenades el 1902.
El repertori religiós també constitueix un element de gran importància artística,
doncs l'Orfeó Català inicia el treball i les primeres audicions dels motets de J. S.
Bach, i continua redescobrint les grans obres religioses d'autors espanyols, com la
Missa pro difunctis de Tomàs Luis de Victoria.
Tota aquesta feina artística i musicològica, és la que es dona a conèixer en el
Congrés Internacional de Música religiosa, celebrat a Bruges l'any 1902.

6-LA PROJECCIÓ EXTERNA DE L'ORFEÓ CATALÀ.
¡Error! Marcador no definido.
6.1-EL DEBAT REGIONALISTA A FRANÇA, I LA VISITA DE L'ORFEÓ CATALÀ.

El viatge a França de l'Orfeó Català, tindrà un fort ressò dins i fora de les nostres
fronteres88, després de diversos intents fracassats, per visitar el país veí, l'Orfeó
Català aconseguirà el suport econòmic i les influències necessàries per a viatjar a les
ciutats de Perpinyà, Montpeller i Marsella a finals de novembre de 1901.
La premsa literària i musical coneix l'Orfeó Català abans de la seva visita, ja que
alguns dels més prestigiosos periodistes i crítics com Xavier de Ricart, havien fet
conèixer en diverses ocasions l'evolució del moviment catalanista al Principat, que
88

El periòdic Le Rousillón, anunciava ja la visita l'onze d'Octubre de 1901, destacant que cantava la música
popular inspirada en els cans populars catalans i també els clàssics i que es tractava d'una solemnitat musical.
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s'equipara sovint al moviment regionalista francès. Una evolució que donava
esperances a moviments culturals molt minoritaris a França, com era el Felibrisme.89
La visita de l'Orfeó Català, remou en alguns mitjans el tema de les nacionalitats i
llengües diverses al francès existents al país, ja que França s'ha caracteritzat sempre
com estat pel seu centralisme. Aquesta en opinió d'alguns escriptors és la causa de
la pràctica desaparició de la llengua d'Oc al país. Tot i així a molts els resulta difícil
captar i assumir una certa autonomia política, una cosa és conservar la cultura del
país i altra ben diferent donar-li un "status" polític, aquesta és una opinió força
generalitzada en el país, que si bé mira amb simpatia les reivindicacions catalanes a
Espanya, un estat centralista i monàrquic, no veuen igual per al cas de França,
doncs en la seva visió és una República democràtica, que respecta els drets i
llibertats individuals i col.lectius.
"Nosaltres anem irresistiblement vers un sistema unitari universal. Els petits estats són
fatalment cridats a ser absorbits per les grans confederacions, les províncies a ésser
confiscades per la nació.
Voler defendre els idiomes o els dialectes nacionals contra l'atracció nacional, és intentar un
90
impossible, inútil, desconèixer la llei de les societats actuals i del progrés modern."

Evidentment, encara que sigui minoritària, altres publicacions i personalitats no
veuen la qüestió de la mateixa manera, la visita de l'Orfeó Català i la concessió a
Mistral del Premi Nobel, són aquells dies motiu d'esperança per als que lluiten per la
llengua i la cultura pròpia del Midi francès.
"... Els catalans han tornat a casa, i amb ells cal reprendre la lluita per la llengua, per la pàtria
i per la raça.
Els catalans han marxat, els seu exemple ens resta. Visca Catalunya!91

Entre les personalitats que contribuïren a fer possible el viatge, es trobava el Bisbe
de Perpinyà, Monsenyor Carselade Dupont, també el publicista Xavier de Ricart, que
89

Vid. "Le Temps", 7-4-1901; "La Vie Litteraire", on Ricart fa la crítica d'un concert de l'Orfeó Català al
Liceu, i a més de comentar la interpretació de les peces fa referència a l'impressió que rep de l'emoció
revolucionària dels assistents davant algunes interpretacions com "Els Segadors". "Il n'y a pas encore
révolution: la revolutión serà peut-étre evitée ou détournée; mais certs, la situation est révolutionnaire! X.R.
Més interessant és encara el text publicat a Le Midi Mondain el 16-11- 1901( signat el 26 d'octubre), on fa
una interpretació propia de com l'Orfeó Català és fruit de la Renaixença, les seves principals fites, i com ha
aconseguit que "els segadors", que sempre equipara a "La Marsellesa", esdevingui Himne Nacional.
Finalment destaca la visita de l'Orfeó al Midi com un estímul al moviment cultural i artístic regionalisa a
França, que no ha tingut tant d'èxit com al Principat.
90
Aquest punt de vista és pot veure en les editorials del periòdic de "L'Independant" i també en els articles
"provincialisme", on el signant Jean Paul, després de comentar la designació de Mistral com a premi Nobel de
Literatura, i la visita de l'Orfeó Català, opina que no es pot exaltar l'idioma provincial en detriment de la
llengua nacional, igualment la "Chronique" "Le problème Catalan", publicat a l'Independant, el 26 de
Novembre de 1901, reforça aquesta idea, en un intent racional de frenar el sentimentalisme i l'emotivitat front
al que creuen llei universal del progrés, és a dir la tendència a la Universalitat en front a la particularitat.
91
Le Midi Mondain, Semanari literari, artístic i esportiu, del 23 al 29 de Novembre de 1901. En el mateix
número es comenta la concessió del Nobel a Mistral i es fa un ampli reportatge de la visita a Montpellier de
l'Orfeó català sota el títol Visca Catalunya!.

286

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

s'encarregà de difondre en diversos mitjans francesos les característiques del cor
català i la seva vàlua92. Per la seva banda també els poetes Mossèn J. Verdaguer i
F. Matheu hi contribuiren amb els seus contactes amb els elements literaris del
"Felibrige Latin", i a través d'aquests amb la premsa i les personalitats i autoritats
franceses. Igualment hi col.laborà amb els seus contactes artístics Mr. Charles
Bordes, Director de la "Schola Cantorum" de Paris, i altres artistes francesos.93
Com ja era habitual en els desplaçaments de l'Orfeó Català, la premsa local anuncia
i prepara la visita; Seleccionem dos textos molt diversos el primer, "La Campana de
Magalouna", publicació felibre, destaca l'obra conjunta de la Renaixença catalana i
veu en l'Orfeó Català el model de desenvolupament d'aquesta. per la seva part
l'Independant, diari de tendència republicana, comunica l'esdeveniment als seus
lectors i els explica les característiques del cor català.
"L'Orfeó Català à Mount-Peliè".
"... Cal no confondre l'Orfeó Català amb les nostres societats corals d'ací, que sens
menysprear-les, podrien intentar posar-se en la mateixa línia, desde el punt de vista
organitzatiu i d'interpretació.
L'Orfeó Català compost de 200 membres, és un veritable Conservatori musical; tots són
artístes i músics complerts, és cantaires d'aquesta valenta societat executen peces de primer
ordre.
Els artistes que ens visiten, no sols canten, donen conferències literàries, d'economia i
política, i sobretot, canten en llengua catalana, són patriotes irreductibles de la pàtria
catalana. Fan el que nosaltres, els felibres voldrien per la nostra pàtria, millorar-la.
Els cantaires de l'Orfeó Català, fan el que haurien volgut que fessin els "cantaires dau
Clapàs", més a Montpeller, com a dins tot el Midi, no s'ha aconseguit encara el que a
Barcelona o a Catalunya. Això, ja vindrà, entretant, els felibres de Montpeller, saluden la
vinguda dels valerosos cantaires de l'Orfeó Català i se senten orgullosos de que els
Montpellerencs es preparin a fer-los una acollida entusiasta. Barcelona i Montpeller es poden
donar la ma, doncs Barcelona allà i Montpeller ací, són dos focs, on l'amor de la Causa i de
la comuna llengua D'Oc crema més que mai de força i de futur."94
"L'Orfeó Català".
" A Montpeller, hom es prepara a rebre d'una manera esplèndida els membres de l'Orfeó
Català. El comitè organitzador, que es composa de Félibres, de músics, d'intel.lectuals i
d'estudiants, està preparat per rebre dignament els orfeonistes de Barcelona ens ha dit un
dels nostres compatriotes de Montpeller"(...) "Les Societats corals i musicals de la ciutat,
92

L'Orfeó Català, "Tournée artistique au midi de la França " novembre 1901, pàg. 1-2. Catàleg publicitari en
el que figura la història i repertori de l'entitat, fotografíes, lletres de les cançons etc. en ell van col.laborar
diversos artístes entre ells Ramón Casas, i el fotògraf Sr. Adouard. En les traduccions franceses hi col.laboren
Arthur Conche, Pin y Soler, Jules Delpont i Antoni Caubet, etc...
93
Vid. Memòria anual 1901, pàg. 21-28, on a més d'una extensa crònica es fan constar tots els agraïments a
les entitats i persones d'aquí i de França que hi contribuïren abans i després del viatge a que aquest tingués un
bon resultat.
94
La Campana de Magalouna, 15-11-1901 "L'Orfeo Català à Mount-Peliè".
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s'hauran de posar d'acord per organitzar també a Perpinyà una xardorosa recepció a l'Orfeó
Català.
Els nostres veïns de "tra los montes" consideren els catalans com germans seus i seria
estrany rebre una acollida més simpàtica a Montpeller que en la capital del Rosselló.
Desde ara fins el dissabte pròxim, dia 23 de novembre, moment de l'arribada dels orfeonistes
barcelonins, hi ha temps de posar-se d'acord per oferir-los una cordial hospitalitat.
Són els presidents de les societats musicals de Perpinyà a qui correspon la iniciativa de la
recepció a l'estació i d'escortar-los per la ciutat i guiar en llur visita els membres de l'Orfeó
Català. (...)"95
L'ORFEÓ CATALÀ A MONTPELLER.

L'Orfeó Català sortí de Barcelona el dia 19 de Novembre en un tren especial,
acompanyat per socis i simpatitzants, a més de comissions de diverses entitats
catalanistes; entre ells El Centre Escolar Catalanista y Agrupació Escolar Ramon
Llull de Barcelona "portadors d'un patriòtic Missatge pels estudiants de Montpeller".
També els acompanyaren durant tot el viatge corresponsals de La Dèpeche de
Toulose (Artur Conche), de La Renaixensa i de la Veu de Catalunya. Tot el viatge
estigué ple de referències fraternals entre els catalans de França i els Catalans
d'Espanya:
"A l'estació amb l'ànima emocionada estrenyerem mil mans amigues que esperaven nostra
arribada. L'element Literari, Artístic i Escolar de Montpeller s'apinyava en els andens
aclamant entusiastament a l'ORFEÓ i a Catalunya, essent contestats aquests crits pels
nostres coristes amb visques a Provença i Montpeller.
Entre les més importants personalitats que reberen a l'Orfeó en l'estació recordem a Mr.
Gabriel de Berenguer, vell amic de nostre Mossèn Cinto Verdaguer, als Mrs. Barber Fils,
Alfred Barlet, Biquet, Blavy, president de la Societé des Amis de l'Université; Camille Bivin,
Urbain Cadilhac, Felix Durant, Marius Faucon, Fourniol, Josep i Louis Guibal, Charles Gros,
Ladmirault, Roblin, Roque-Ferrier, president du Felibrige Latin; Fernand Troubat, Joseph
Viala, president de l'Association Generale des Etudiants i Felix Vianés, president de la Sainte
Cecile.
Gran fou nostra impressió en veure'ns tan bellament rebuts i aclamats per aquell gran
nombre de germans que amb l'Orfeó rebien la visita d'aquella Catalunya que tants anys
enrere escrigué en la mateixa historia les seves gestes glorioses"96
"Arribada de l'Orfeó Català i de l'Agrupació Escolar Catalanista"
.
L'Orfeó Català i l'Agrupació Escolar catalanista, van arribar ahir a les l9'30, a Montpeller.
En l'andana de l'estació es trobaven tots els representants de l'Associació General
d'estudiants, així com gran nombre dels seus membres.
Tots els Felibres de "la Maintenance du Languedoc" eren també a l'estació.
El consul d'Espanya a qui la seva edat no permet sortir de nit, havia enviat un representant.
La recepció dels orfeonistes catalans ha estat magnífica (...)"97

95

L'Independant, 19-11-1901, "L'Orfeó Català" .
Memòria 1901, pàg. 24.
97
L'Eclair, 20-11-1901, "Arribada de l'Orfeó Català".
96
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El bisbe Carselade Dupont, un dels eclesiàstics més compromesos amb la
conservació de la cultura i la llengua pròpia de la seva diòcesi, després d'admirar el
treball que en música religiosa i popular desenvolupava l'Orfeó Català (durant la seva
visita a Barcelona uns mesos abans), havia estat un dels més ferms promotors
d'aquell viatge fraternal, i a ell s'encomanava el mestre Millet poc abans de partir de
Barcelona.
Per això, el Bisbe Carselade, volgué ésser present a través d'una missiva que fou
llegida en el seu nom.
Bisbe de Perpinyà:
Perpinyà a l0 novembre de l901
"Molt distingit senyor meu: de tot el meu cor, de tota la meva ànima li dono la meva
benedicció a U. i als seus companys de l'Orfeó Català. Deu i María Santíssima, Mare i Reina
de Catalunya, els guardin i els guiïn cap a Marsella i sobre tot cap a Montpeller, que fou de
Catalunya.
Trobadors catalans, tothom vós espera a Perpinyà per a rebre-us i abraçar-vos com a
germans de la mateixa casa, com a fills de la mateixa mare.
Al moment que travessareu la meva diòcesi, jo, el Bisbe, aixeco les meves mans
consagrades per a beneir-vos en nom del Pare, del Fill i Esperit Sant. Amén".
Juli, bisbe de Perpinyà.

La premsa fidel a l'ideal regionalista, destacava aquest sentiment de comunitat i
fraternitat entre els dos pobles que havien compartit part de la seva història i
compartien encara la llengua i l'herència d'aquest passat, que la visita de l'Orfeó
Català feia més viu.
"Quan, en el 76, els poetes promotors de la Renaixença catalana vingueren al Midi a
recordar els lligams que desde fa tant de temps ens uniren a Catalunya, Mistral els donà la
benvinguda en magnífics termes: "Germans de Catalunya, vosaltres que féu reviure i
resplendir una de les branques de la nostra llengua, Germans! (...) i la benvinguda continuà,
transformant-se en oda esplèndida, d'un sentit filosòfic profund i d'una alta inspiració política.
Cap poeta, desprès de Mistral, tindrà l'atreviment de reprendre la lira per saludar als
Catalans de l'Orfeó català que arriben avui a Montpeller. Nosaltres els donarem la
benvinguda en prosa, menys magnífica, però igualment cordial.
L'Orfeó Català, la cèlebre societat coral de Barcelona que compta amb 200 coristes, amb
una seixantena de dames i una quarantena d'infants, i que pel seu valor artístic, pot ser
considerada com una gran "Schola Cantorum", ha decidit fer-se escoltar en tres ciutats del
Midi: Montpeller, Marsella i Perpinyà, però sobretot, estic segur que l'acolliment que rebran
serà tal que els catalans quan tornin a Barcelona, no creuran haver sortit mai de casa.
Artistes, són i es senten els membres de l'Orfeó fins a les ungles, però ells són altra cosa
encara, són patriòtes catalans, sons catalanistes. Es cert que ells es defensen de portar a
França l'eco de les disputes que resonen a l'altra part dels Pirineus, però el mitjà de no
estremir-se i de no defallir, és quan els diuen: Sou Catalans? Visca Catalunya!
Ah! Ells són estranys polítics i singulars revolucionaris! per escut ells han pres la llengua, per
arma la cançó, i el miracle de la paraula agita allà com a tot arreu.
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Els seus accents brollen de les profunditats de la terra catalana. L'ànima de Catalunya ha
despertat i heus aquí que la festa està en la lluita. (...) "98

El dia 20, després de fer un oferiment floral a Jaume I i als catalans il.lustres
enterrats a Montpeller i de diversos actes de salutació i benvinguda per part de totes
les entitats culturals citades, l'Orfeó donà el seu primer concert al Teatre Municipal de
la Ciutat. Concert que tingué un gran èxit, essent per a molts una revelació, i un
contrast entre el que feien la majoria de societats corals i orfeons francesos i el
caràcter selecte i artístic que oferia el cor català.
Chronique Régionale (Hérault)- Montpeller
"...les catalanes amb les seves mantellines blanques formaven un conjunt deliciós. Elles
escoltaven amb gran plaer els seus companys i l'orquestra de M. Lavello, qui ha tingut
l'hermosa idea de portar les "Chants des Félibres", que no són altres que nostres cants
populars.
De cop un silenci s'ha fet, i és un cor català qui esclata. L'Orfeó debuta. Tot és simplement
admirable. Canten el "Cant de la Senyera" i la senyera està allà, portant l'escut barrat de
Catalunya, portada per uns homes que la porten respectuosament... Els aplaudiments
entusiastes acullen el final de la cantada. Desprès quan retorna la calma, una senyoreta de
Montpeller s'acosta cap a la directora del cor de dames i li dona en nom del "Midi Mondain"
un magnífic bouquet, tot pronunciant en provençal algunes paraules de benvinguda i
amistat... Quan tothom s'ha assegut, el president de l'Orfeó Català, fa un brindis "A
Montpeller, als Félibres i a la llengua d'Oc", llargs aplaudiments.
Mr. Arnavielle, Felibre major, respon, la seva inflamada improvisació és interrompuda moltes
vegades per bravos entusiastes i llargues aclamacions... El brindis final s'adreça a Catalunya
(...)
El concert donat per l'Orfeó al gran Teatre ha estat un gran èxit. Són uns artístes d'elit els
que hem pogut escoltar. (...)"99

A Montpeller l'actuació de l'Orfeó Català, a més de l'emotivitat artística, recull també
la reivindicació de les generacions velles i joves en la col.laboració fraternal a favor
de la cultura catalana a les terres del midi francès. Un aspecte que tant la memòria
de l'entitat com la premsa recull amb insistència.
"A la sortida del concert, i accedint als desigs i a les repetides instàncies dels estudiants, ens
dirigirem a l'Associació Escolar on se'ns oferí un delicat refresc, regnant gran entusiasme en
llegir-se pels estudiants de Barcelona els Missatges de que n'eren portadors. S'entonà a
l'unisó el "Coupo Santo" himne nacional popular de la Provença, i els Segadors, seguint
entusiastes aclamacions als dos pobles germans".100

"Associació General d'estudiants. "Els membres actius són invitats a assistir a la recepció
de l'Orfeó català, que tindrà lloc a l'associació després de la sessió de gala del Teatre.
He aquí la carta que adreça el president dels estudiants de Barcelona:
98

L'Eclair 20-11-1901, "Ça et Là".Jules Véruat

99

L'Eclair , 21-11-1901 "Chronique Regionale"..Jules Veruat.

100

Memòria annual 1901, pàg.26.
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Senyor president de l'Associació General d'estudiants de Montpeller.
Estimat amic, jo us escric en espanyol i no en català que és la nostra llengua per tal que em
pugueu entendre millor. El motiu d'aquesta carta és fer-vos saber que amb l'Orfeó Català,
arribarà el dimarts a la tarda l'Agrupació Escolar Catalanista Ramon Llull, de la que sóc
president.
Sóc portador d'un missatge que us envien els estudiants de Barcelona, aprofitant la visita de
nostra societat coral. Amb nosaltres vindran altres representants de Societats Escolars.
Nosaltres desitgem que els estudiants de Montpeller donin una bona acollida als seus
germans de Barcelona.
Jo crec que hi ha a Marsella una associació d'estudiants catòlics. Jo us demanaria que li
féssiu arribar aquesta carta. En ella hi ha dos missatges, un del "Centre escolar Catalanista" i
l'altre de l'Agrupació que presideixo. Vós podeu lliurar un missatge per a cada associació.
Hom espera a Barcelona amb gran ansietat el resultat de les manifestacions de simpatia que
s'establiran entre les nostres dues nacions.
I en l'espera, jo em declaro estimat senyor, vostre devot servidor (...) Jaume Algara i Postius
President de l'Associació Escolar Catalanista R. Llull (Barcelona 17 novembre de l901)101

També el periòdic, "l'Eclair", de Montpeller, recull la Festa en honor de l'Orfeó
Català donada per l'Associació d'estudiants, com un gran esdeveniment pels
parlaments i manifestacions que se'n feren. Destaquem alguns fragments:
"...El Vicepresdent de l'Associació, reemplaçant l'amable president Sr. Viala, absorbit i
desbordat pels detalls de l'organització
ha pres la paraula per donar una calurosa benvinguda a l'Orfeó i als estudiants barcelonins
que l'acompanyen. El president d'aquest grup li respon i llegeix un bell missatge adreçat per
la joventut universitària de Barcelona a la de Montpeller. Aquest va ser llargament aplaudit.
Els estudiants de Perpinyà entonen aleshores un dels cants més populars del Rosselló:
Muntanyes regalades, que obté un gran èxit. Finalment esclata l'himne mistralià "Coupo
Santo", que canten junts les cinc-centes veus reunides dels estudiants i dels catalans,
acompanyats per l'orquestra.
L'últim discurs correspon al Senyor Cabot, vice-president de l'Orfeó Català, (...) Desprès
afegeix que havia escrit a Mistral per demanar-li de venir a escoltar-los a Montpeller, però el
mestre li havia respost que la seva edat l'impedia desplaçar-se a aquest esdeveniment i li
havia enviat alguns versos, als que el Senyor Cabot donà lectura en provençal. (...) Acabà
demanant a les persones presents de fer-se intermediaris dels Catalans vers Mistral per dir-li
que "si el no hi era en persona, s'havia sentit la seva anima planar, en totes les solemnitats"
Hom va fer l'última ovació a l'orador i els Catalans i les Catalanes marxaren lentament,
cantant en un to més intens i emocionat que mai l'himne Els Segadors... (...)".102
L'endemà l'Orfeó viatjava cap a Marsella, acomiadat a l'estació per totes les entitats que
l'havien rebut i acompanyat durant al breu estada a la ciutat. A Marsella, l'ambient en que es
trobà fou més fred, però l'Orfeó Català, conquerí artísticament la ciutat.
L'ORFEÓ A MARSELLA.
"A Marsella l'èxit fou purament artístic. Aquell públic fred i poc donat a deixar-se enlluernar,
s'entregà desde els primers instants, fent-nos demostracions d'un entusiasme tan sorollós
101
102

Le petit Meridional , "Associació General d'Estudiants."Montpellier, 20-11- l901.
l'Eclair, "Associació General d'Estudiants de Montpellier", 22-11-1901.

291

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

que satisferen el nostre orgull de catalans. La crítica fou unànime, enaltint nostra tasca
artística. Els obsequis i atencions de l'Association Artistique" de Mrs. Reynaud i Fournier i de
la premsa, faran que el record de nostra estada a Marsella no s'esborri mai. (...)"103

En efecte, el públic i la premsa de Marsella es mostren unànimes davant la qualitat
de l'Orfeó Català, i alguns com el crític Michel Desgravaz de "Le Journal de
Marseille", els compara amb els cantants de l'Schola Cantorum de Paris.
"Causerie Musical"104
L'Orfeó Català és una societat filla de "La Schola Cantorum " de Paris, germana de "L'Schola
d'Avignon", i de Schola que hom està intentant de formar a Marsella. Va ser fundat a
Barcelona per fer conèixer les grans obres, principalment antigues, perdudes fins als darrers
temps dins un inqualificable oblit. (...)
L'Orfeó Català està en aquest moment de gira en el languedoc, a casa dels seus germans.
El dijous, va ser a Marsella, i gràcies a ell, varen passar unes hores excel·lents en companyia
dels vells mestres sobre els que s'ha de apoiar qualsevol música digna d'aquest nom.
En la primera part, ens han fet conèixer els mestres espanyols. Cal destacar un madrigal de
Brudieu (S.XVI) i sobretot un cor a 8 veus de Comes (1568-1643), titulat "Les campanes de
Nadal) (...), també cal citar també dues peces de Nicolau "La Mort de l'Escolà" i sobretot "La
Santa Verge", escrites totes dues en el mateix estil, però produint el segon uns efectes d'eco
força curiós. Aquesta darrera peça ha estat repetida per aclamació. En tota aquesta part, la
més original, l'Orfeó ha estat d'una precisió admirable.
La segona part va ser consagrada als mestres d'escoles diverses. Aquí, en especial per les
peces franceses, la interpretació es ressentia de la diferència de caràcters. L'Escola de Paris
va fer una interpretació més adequada, al nostre temperament, d'aquestes obres. Aquesta
part fou al meu criteri, una mica inferior a la precedent, per la mateixa raó que és estrany
d'aconseguir la perfecció per a la música alemanya fora d'Alemanya, i que és quasi
impossible comprendre la música italiana fora de Italia. Però sobre totes aquestes obres
brillaren sens dubte "El cant dels ocells de Jannequin... La Bataille de Marignan... i el Credo
de Palestrina(...) la sala sencera es va commoure, i la immensa nau es desplomava amb els
aplaudiments. Poques vegades he vist una ovació i entusiasme semblant. Aquesta admirable
execució de l'admirable Credo , portada per l'Orfeó ha commogut tot el públic.
Esperem que l'Orfeó Català torni a visitar-nos." Michel Desgravaz.

Le Petit Provençal, un altre dels diaris locals també en destaca l'èxit, i es lamenta no
haver previst un segon concert per tal que tothom a Marsella pogués escoltar el cor
català.
"La soirée. L'Orfeó Català a la Salle Vallette"
"Gran èxit de la més intel·ligent i brillant falange davant una massa d'auditors (...) si es
pogués donar un segon concert, sens dubte, la propaganda dels auditors meravellats, hauria
donat els seus fruits. Desgraciadament l'itinerari de l'Orfeó no pot ser modificat i cal
103
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Memòria annual 1901, pàg. 26.
Le Journal de Marseille, 22-11-1901, Causerie Musical, M. Desgravaz
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contentar-se amb un a reveure'ns a l'admirable grup, amb la ferma esperança de veure un
dia aquest desig acomplit.
En aquesta espera, la gent que no ha pogut assistir i que comptaven amb una segona
audició, s'han vist privats d'una increïble Festa d'art. Es impossible escoltar quelcom de més
harmoniós musicalment i més tècnicament perfet que les execucions de les pàgines corals
aplaudides ahir per un públic entusiasmat. De la sorpresa, hom passà al plaer més viu i a
l'embelessament(...) Hom pot dir sense exagerar que les joves senyores i senyoretes, els
nens i els homes que composen l'Orfeó Català, constitueixen un grup de coristes
excepcionals. La precisió i la fermesa dels atacs, la seguretat impecable en els més difícils
passatges, la saborosa fusió dels timbres, la bellesa i la justesa de les veus, la realització
dels colors en tots els graus de llum, de força, de dolcesa, de suavitat i d'explosions
contrastades de sonoritats, totes elles admirables, superbes, extraordinàries.
Honor doncs i llarga prosperitat a l'Orfeó Català". Silvio.105

Desde Marsella, l'Orfeó Català partí cap a Perpinyà, última ciutat del breu viatge per
les terres franceses, on novament el sentiment de catalanitat emmarcà l'actuació
artística.
"... Nostre pas per Perpinyà fou ben diferent, allí la Pàtria tot ho omplenava, barretines,
quatre barres, llengua catalana, érem ja un altre volta a casa nostra, malgrat artificioses
fronteres. El "vin d'honneur" ofert a la sala Aragó, fou un desbordament de patriotisme
impossible de descriure. La pàtria està d'enhorabona. A l'altre cantó dels Pirineus ja hi
bateguen cors que estimen son passat i lluiten pel seu pervindre.
El concert fou motiu per que es manifestés ben clara la nota catalanesca "Segadors"
escoltats a peu dret i saludades ses estrofes amb picament de mans, eixordadors Visca a
Catalunya i als pobles lliures, foc sagrat de germanor que amb abrusador caliu fondrà a
Catalans i Rossellonesos en un sol cos i en una sola ànima nacional. (..)"106
La visita a Perpinyà, seu del Bisbe Juli Carselade, serví també per a donar testimoni de la
religiositat de l'entitat, era previst que el cor cantés la Missa del Papa Marcelo, de Palestrina,
durant un ofici religiós a la Seu, que presidí el mateix Bisbe, fent un sermó en català per
elogiar l'entitat catalana i el camí emprès per Catalunya per recuperar el seu esperit cultural i
lingüístic107.
L'Orfeó Català, a Perpinyà.

De les tres ciutats visitades, la de Perpinyà és la que reunirà més simbolisme del que
representa aquesta ambaixada cultural, nacionalista i religiosa que envia Catalunya
als seus germans de França. Una presència i model que assenyalaran tant les
publicacions habituals com els butlletins religiosos de la diòcesi, en una França de
tradició catòlica que cada cop esdevé més laica.

105

Le Petit Provençal, 22-11-1901 "La soirée. L'Orfeó Català a la Salle Vallette",
Memòria annual 1901, pàg. 26-27.
107
La Semaine Religieuse de Perpinyà, 23-11-1901, dins el seu apartat "Crònica diocesana", publicà "La gran
missa de diumenge pròxim a la catedral", i convocava als fidels a acudir a l'esdeveniment artístic i religiós del
cor català..
106
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"La premsa de Perpinyà... ha anunciat i celebrat en articles entusiastes l'arribada de l'Orfeó
Català entre nosaltres.
La Semaine religieuse s'hi associa plenament. No oblida pas la simpàtica acollida que l'Orfeó
féu a Barcelona a Monsenyor bisbe de Perpinyà, qui va ser invitat en aquella ciutat per
Monsenyor Morgades.
L'Orfeó visita el Midi francès. Donarà concerts a Marsella i Montpeller. Però hem de dir que la
finalitat del viatge d'aquesta il·lustrada Societat és Perpinyà, i que si visita aquelles
poblacions, és per cobrir les despeses múltiples ocasionades pel seu desplaçament i
estància en la nostra ciutat.
Nostres lectors llegiran amb plaer la carta adreçada pel "president" de l'Orfeó D. Lluís Millet i
Pagès a Monsenyor el Bisbe.
Barcelona a l7 de novembre de l901.
Monsenyor,
A punt ja d'emprendre la projectada excursió per eix hermós migdia de la França, on tants goigs ens hi
esperen, no podem resistir al desig d'enviar-vos una petita avançada de nostres corals salutacions amb
que esperem poder donar-vos personalment lo "Deu vós guard.".
Si no tinguéssim marcada en el curs de la nostra excursió la visita a la capital de la vostra diòcesi, per
al retorn de Marsella, no podríem passar de llarg a l'anada quan en el tren que surt de Cervere al migdia,
veurà, ajudant Deu, nostre Orfeó per primera vegada la històrica i volguda Perpinyà.
A la fi, doncs, el dissabte a les nou del matí tindrem el goig tant desitjat per nosaltres, de besar vostre
anell pastoral. Per a que així sia, vós preguem, envieu vostra paternal benedicció a n'aquests catalans
que van, plens d'entusiasme a donar als seus germans de França una forta abraçada de vera germanor.
A reveure, Monsenyor!
Mentrestant, besa coralment vostre anell vostre afectéssim en Deu i la Pàtria.
Lo Président, L. Millet-Pagés."108

A continuació, la publicació religiosa fa una breu història de l'Orfeó Català desde la
seva fundació, destacant el caràcter català i religiós de l'entitat.
"... Cada concert, cada sortida, de l'Orfeó, han consagrat encara més el seu èxit. Els poetes i
els músics l'apoien en la seva valuosa col·laboració. (...)
L'Orfeó ha recorregut Catalunya, va pujar a Montserrat per consagrar la seva senyera (on
brilla l'escut gloriós de les quatre barres), i a tot arreu fa vibrar l'entusiasme popular. Aquesta
setmana visita el sud de França, la seva última etapa serà Perpinyà, on cantarà diumenge, a
la basílica de Sant Joan, la missa de Palestrina. Aquesta serà una solemnitat musical i
religiosa, i no podem fer altra cosa que agrair sincerament a l'Orfeó d'haver reservat per al
Rosselló el millor del seu cor."

A través de les cròniques de Vicent de Moragas, per a la Renaixensa, i de Pere Coll
i Esteve Suñol, a "La Veu de Catalunya", tothom a Barcelona va seguir les
actuacions i els èxits de l'Orfeó, que un cop més s'interpreten com un nou triomf del
catalanisme.

108
La Semaine Religieuse de Perpinyà 23-11-1901, Cal fer constar l'error de la publicació, qui suscriu la carta és
Lluís Millet, Director, no el President que era encara Joan Millet.
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L'Orfeó Català al migdia de França.
Montpeller 20 novembre de l901
"Acabada la tasca de les eleccions de regidors, comencem-ne una altra. I ben diferenta!
Anem a seguir a l'Orfeó en sa nova excursió triomfal. Tot és fer pàtria.
Si hi ha qui no té fe en lo genuí organitzador de nostra raça, que estudiï l'Orfeó,.
És ben catalana aquesta institució, fins al moll dels ossos.
El dia 19 havia de sortir de Barcelona, i va sortir que donava goig de veure'l.
Eren 225 catalans d'aquí que se'n anaven a veure els catalans d'allà. ¡Prou que es veia que
anaven a visitar a llurs germans! ¡Quina joia! quina complacència! Ningú havia mancat a
l'hora, i això que eren les cinc de la matinada. (...)
Tot s'ho mereix l'Orfeó Català. ¡Mai perd l'harmonia! quan viatja realitza l'harmonia de
comunitat, amb una senzillesa i una naturalitat que encanta. Voldria copiar totes les
instruccions que han estat donades pel temps de l'excursió, mes no hi cabrien aquí, encara
que són dites amb una concisió tota catalana"

En efecte, tots els cantaires havien rebut unes instruccions de viatge al mateix temps
que un resum de l'itinerari i la història comuna de Catalunya i Provença, que si més
no resulta interessant pels "consells" i normes que han d'observar els cantaires per
mantenir l'exemplaritat i disciplina que se'ls demana.
"...Lo que més me va agradar són els consells de serietat i bona criança. "Durant el viatge no
fer broma rient o cridant". "Els homes procuraran fumar lo menys possible". "En les viles que
es visitin, no burlar-se de res ni de ningú".
I d'altres que fins són tendres i plens de bondat: "Abans de baixar del tren tingueu precaució
d'abrigar-se, guardant-se de l'aire, principalment a la nit". "A França hi ha molt perill de
quedar-se en terra, doncs els trens marxen sense avisar". "Cada dia es telegrafiarà a
Barcelona, i podran tenir notícia els socis i família".
També fa saber que tenim un metge, i metge que hi entén: el doctor luque, que estima la
pàtria i ens estima a nosaltres.
Entremig de tot, hi ha notes pintoresques com aquesta: "Passat Perpinyà fins a Cette, el
camí és preciós: hi ha punts que fan l'il·lusió que el tren passa pel mig del mar."
I acaba dient la Junta, confia en l'entusiasme, docilitat i bon compliment de tots, per a portar
a feliç terme aquesta excursió. Al migdia de França hi anem a cantar, i amb nostres cants hi
anem a estrènyer les corrents de simpatia i llaços de germanor que sempre han regnat entre
els pobles que viuen a redós dels Pirineus. Visca Catalunya!
Tot se va complint, l'Ordre, la docilitat, la discreció, el seny de tots no pot ser més admirable.
Mentre tant, l'alegria, l'animació, per tot vessant-se.
Els nois són nois: lleugers com passarells i mai se'ls té de reptar per res. Estan molt bufons
amb el tratge nou que els hi ha fet: la barretina vermella i el vestit de panyo que els hi escau
molt bé. Tothom que els veu s'hi encanta.
Les noies com un pom de flors: rialleres sempre i sens cap "mimo".
De la gent de seny ja no cal dir-ho: són de seny.
Els organitzadors no paren. Quin cap més fort que es necessita! I ells ho fan amb la més
gran senzillesa. Voldria que sentissin els parlaments que els hi fa en Cabot, quan té de dir a
la comunitat el que cal fer. Clar i net, amb frase gràfica, amb una bonhomia que fa agradosos
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els manaments que dicta, i que tothom creu, i tothom pica de mans quan acaba, i de
vegades fins abans d'acabar.
Ja som a la Catalunya de l'altra banda dels Pirineus. Demà vós en parlaré"109. V. de
Moragas.
EL RESSÒ DESPRÉS DE LA PARTIDA.

Com indicaven en començar, la visita de l'Orfeó va revifar el debat regionalista al Sud
de França, entre la premsa i les autoritats. El mateix Bisbe Juli Carselade va rebre
una amonestació pel sermó pronunciat durant la missa celebrada a la seva seu de
Perpinyà. Sense sortir del seu espai i actuació cultural i minoritària, el moviment
felibre, i el regionalisme francès en general rep un estímul per a continuar la feina
iniciada seguin com a model l'evolució catalana.
"... Es una ensenyança, una lliçó diria jo, el que ens han donat els joves artistes. Sabrem
aprofitar un tan bel exemple? el voldrem seguir? Entenc l'admiració de Mr. Ch. Bordes per
aquesta falange sense parió. Li agraïm haver aconsellat a l'Orfeó de visitar-nos.
Mr. Etienne Gervais saludà el profeta desconegut que ressuscitarà a casa nostra la música.
La veu els nostres germans de raça i d'art acomplirà el miracle de la resurrecció, del
desvetllament de les nostres energies meridionals adormides? (...)"110

També en l'aspecte musical i artístic, l'Orfeó Català constitueix un revulsiu i un model
a seguir per als cercles artístics, que demanen una nova orientació per a les seves
Societats Corals i Orfeons, en el camí de la perfecció musical i vocal, tal com hem
vist que succeïa a Catalunya, on el model claverià tot i continuar va cercar d'introduir
l'educació musical entre els nois i en algunes societats.
"... L'Orfeó Català no és solament un Orfeó, com els entenem a França, és una coral model,
composta de membres de tots els nivells socials, que volen i saben traduir en els seus cants
tots els sentiments populars. Hom sent vibrar en les seves veus l'anima del poble català. Hi
ha l'esperit religiós i patriòtic que emociona i electritza. El que explica la profunda cohesió
que uneix membres tant diversos. Nosaltres no podríem tenir a l'actual França, amb la divisió
profunda que regna en els esperits una societat d'aquest gènere. (..)" 111

L'arribada a Barcelona, va ser talment emotiva i entusiasta, les cròniques dels diaris
catalanistes havien donat compte de tots els esdeveniments i anècdotes succeïts
durant el viatge, i un cop més el catalanisme celebrava el triomf de l'Orfeó Català per
les terres del Midi francès com a propi.
"... Aquestes proves de simpatia i patriotisme envers l'Orfeó i Catalunya, quedaran gravades
per sempre més en els cors dels socis d'aquesta institució i els hi senyalaran el camí que
deuen seguir mestres, coristes i la directiva."

109

La Renaixensa, 20-11-1901,"L'Orfeó Català al migdia de França, Vicens de Moragas.
Le Midi Mondain nº 165, del 23 al 29 de Novembre de 1901, pàg. 3, correspondències.
111
La Croix, 1-12-1901, "L'Orfeó Català". L'Ami.
110
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Per això, l'Orfeó va organitzar un concert extraordinari al Teatre Novetats, el dia 6 de
desembre, per tal de fer conèixer al públic barceloní el repertori que s'havia cantat a
França, tot i que com diu el Secretari León Luque, "era del tot conegut pel nostre públic,
però això no fou causa per deturar l'esclat d'entusiasme d'aquella munió de lo més distingit
de la nostra ciutat, que s'apilotava en l'espaiós teatre."112

En efecte en el repertori interpretat per l'Orfeó Català al complet (les 3 seccions)
s'havia fet una selecció de cançons populars harmonitzades per Millet, Mas y
Serracant, Noguera, etc.., a més d'incloure les peces de Nicolau La Mare de Deu i La
Mort de l'Escolà, El Domine puer meus jacet, de Charles Bordes i obres històriques
populars i religioses de Brudieu, Comes, R. de Lassus i Jannequin, en les que l'Orfeó
Català, demostrava, com hem llegit a la premsa francesa un gran sentiment artístic i
espiritualitat. Sens dubte entre aquestes peces les més apreciades arreu,
continuaven sent La Missa del Papa Marcel·lo de Palestrina i les obres de Tomàs L.
de Victòria, en aquest cas el Caligaverunt oculi mei.
La secció d'homes va interpretar obres escrites o harmonitzades per a cor d'homes,
entre elles Els pescadors de Clavé, i Cançó de nois de Grieg. Mentre les noies van
interpretar les obres Pregaria a la Verge del Remei de Millet, i La Verge bressant de
Cèsar Franck.
Tanmateix en la memòria d'aquell any, hom fa una ressenya de les principals
cròniques i articles que s'havien recollit del viatge a França, i de les que prèviament
s'havia fet una lectura col.lectiva entre els cantaires i els socis que volgueren
assistir.113 Entre les que destaca la memòria, es troben les dels diaris de Marsella:
"Le Petit Marsellais", del 22 de novembre, "Le radical" del 23 de Novembre, "Le
Mondain" del 27 de novembre; i els provençals: "Le Petit provençal" del 22 de
novembre, "Le Bavard" del 23 de Novembre, "Le Soleil du Midi", del 23 de novembre,
"Le Sémaphore" del 26 de novembre, i "L'Harmonie", del 7 de desembre de 1901.
La gran acollida a les terres del Midi francès, i la repercussió mediàtica d'aquesta
visita, fan pensar la Junta Directiva en emprendre una altra excursió artística,
aquesta vegada a Paris per a 1902, un viatge que un cop més s'hauria de postposar,
a l'espera d'unes millors circumstàncies.
El viatge va deixar un dèficit en la caixa de l'entitat que es va haver d'eixugar amb
les donacions voluntàries del president i d'alguns socis, la qualcosa es dona un
exemple més de la migradesa econòmica amb que funcionava l'entitat.
"Ofici de gràcies a diversos senyors: J. Millet, J. Cabot, Geroni Moragas, Vicent de
Moragues, Frederic León Luque, Frederic Font, Feliu Moia, J. Costa Jaume Fonolleda, T.
Millet, Emili cabot, Frederic Batlló Josep Mansana, Alex Mª Pons i Lluís Serrahima pels seus
donatius en metàl·lic per cobrir el dèficit de l'excursió a França."114
112

Memòria annual 1901, pàg.17
El dossier complert, del que hem extret i traduït algunes de les cròniques és troba a l'arxiu de l'Orfeó
Català, Caixa 1901, Viatge a França.
114
Actes J.D.O.C. 9-1-1902.
113
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6.2- EL CONGRÉS DE BRUGES.
L'any 1902, es celebrà un Congrés de Música religiosa a la ciutat belga de Bruges, i
Lluís Millet va considerar convenient enviar dos representants de l'Orfeó Català per
tal de conèixer de primera ma les aportacions musicològiques que es feien arreu en
aquest gènere; així com per a fer conèixer en els àmbits internacionals l'obra que
s'estava fent desde l'Orfeó Català, per tornar a la música religiosa la seva puresa.
La iniciativa de Millet, va ser molt ben rebuda a la Junta Directiva, qui aprovà enviar
als mestres Joan Salvat i Francesc Pujol, designats per Lluís Millet en representació
de l'entitat i del cor. Al mateix temps, el Vicepresident Vicents de Moragas s'oferia
per a acompanyar els mestres en la seva missió, per tal de fer conèixer també a
nivell cultural i societari el que representava i estava fent l'Orfeó Català per a la
recuperació de la identitat catalana.
"CONGRÉS musical a Bruges, els dies 7 a l0 d'agost. En aquest congrés estant adherides
les principals entitats artístiques i personalitats de tot el món, el Sr. President diu que per
encàrrec especial del mestre Millet la conveniència de que nostra Institució concorri en
aquest Congrés, enviant-hi delegats representants, en la impossibilitat d'assistir ell, indica els
Srs. Salvat i Pujol en representació dels mestres i coristes respectivament. s'aprova per
unanimitat i posar un cartell participant-lo als socis.
El Sr. Moragues els acompanyarà pel seu compte. Agraïment."115

Tot i que a nivell musical el Congrés va ser un esdeveniment important, el que més
va transcendir a Catalunya i a la resta d'Espanya va ser el discurs presentat en
català per Vicents de Moragas, ja que era la primera vegada que s'utilitzava el català
en un fòrum internacional.
"La Tribune de Saint Gervais", portaveu de "l'Schola Cantorum" de Paris, va publicar
l'Octubre de 1902 el discurs en català i en francès pronunciat pel Vicepresident de
l'Orfeó Català.
Aquest fet, també va ser interpretat per tot el catalanisme com un nou triomf
aconseguit per l'Orfeó Català per a la causa catalana.
"Som vinguts a la terra flamenca els homes de la terra catalana cridats pel ressò de vostres
festes artístiques (...) Vosaltres teniu una terra vostra, una llengua, una pintura, una
arquitectura, una música, tot una ànima vostra que sabeu conservar i que heu aconseguit
veure respectar. Doncs nosaltres també tenim una ànima catalana, una terra catalana, tenim
llengua nostra, literatura, poesia ben nostra i fins i tot una música ben caracteritzada que fa
nostres delícies. També nosaltres volem que sia respectada la nostra ànima i ajudant Deu,
esperem arribar-hi.

115

Actes J.D. O.C.29-7-1902.
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I com la música vol una veu que canti i un cor que l'estimi, també nosaltres tenim qui canta i
estima amb enamorament la nostra música i estima la nostra pàtria catalana i s'afanya per
fer-la gloriosa.
Posem davant de tot a l'Orfeó Català, al qui representem en aquest acte.
L'Orfeó Català és una institució musical, constituïda baix la base de l'associació de protectors
i cantors. (...)
Ni mestres ni cantors percebeixen retribució de cap mena per lo seu treball, abans al contrari,
paguem com associats el mateix que els socis protectors. (...)
Els cantors no són pas músics d'ofici. De cap manera, canten per afició i per sols amor a l'Art
en les seves hores d'esbarjo.
No és doncs pells la música, un medi d'obtenir profits materials, sinó la més bella i
desinteressada expansió de l'ànima a cada vetlla. Reben tots una educació musical tan
complerta com cal per a formar part d'una massa coral que executa les més enlairades i les
més complicadíssimes obres de la música polifònica; així es que no entra cap element nou
sense la deguda preparació de solfeig i vocalització. Heus aquí com L'Orfeó Català
acompleix per aquest camí una de les més nobles missions d'educació social i artística. El
treball és constant: cada vespre hi ha assaig parcial i dos dies a la setmana assaig de
conjunt.
Perquè la presentació de l'Orfeó Català davant vostre porti la recomanació més estimada en
aquest Congrés, on tant s'ha pogut aprendre referent al cant gregorià, hem de dir-vos que
l'Orfeó també el canta seguint la tradició que avui ensenya la gran, l'enaltida Escola dels
Benedictins de Solesmes. (...) Per a poder complir de manera més apropiada els fins de la
restauració de la gran música en els temples, li ha nascut a l'Orfeó una filla ben aimada que
és la Capella de Sant Felip Neri, composta de seccions d'homes i de nois, sortits del mateix
Orfeó Català, que es dedica exclusivament a cantar en les esglésies la música religiosa dels
grans mestres i el cant gregorià. (...)

A partir d'aquí parla del repertori religiós i polifònic, dels segles XVI i XVII, que
interpreta en aquells anys l'Orfeó.
"L'Orfeó s'envaneix d'ésser l'únic intèrpret que les ha fet sentir en els temps moderns."

I també de la resta del repertori simfònic coral clàssic i dels autors moderns catalans i
estrangers que tanmateix interpreta, així com de la música popular catalana.
"Tampoc vós he parlat de la nostra música popular. Doncs vós diré que el folklore musical
català, és verament meravellós, Si no en poguéssim dir res més de l'ànima catalana,
tindríem prou amb el que la canten les melodies populars. Recollides amb amor filial són avui
la font més pura d'inspiració pels nostres compositors. Ja vàrem tenir un precursor per
aqueixos camins en l'inoblidable Clavé, fundador de les Societats Corals d'obrers. Les seves
obres inspirades en els cants populars, en les que es descriuen vers paisatges de la nostra
terra, són cantades per l'Orfeó Català amb enamorament. Millet i Nicolau, no cal pas dir-ho,
García Robles, Alió, Vives, Noguera, Lamote, Mas i Serracant, Morera i altres, són ja un
batalló que van a la conquesta de la gloria per la música catalana.
Heu de saber també que els nostres poetes ens forneixen de poesies que per si mateixes ja
canten les hermosures de la pàtria i els sentiments dels nostres cors. (...)
L'Orfeó Català ens ha enviat per a donar als Flamencs i a la Schola Cantorum una abraçada
de germanor artística i sobretot a aprendre de vosaltres que tan podeu ensenyar-nos (...)
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Nosaltres som feliços d'haver pogut fer sentir la nostra llengua en aqueix honorable Congrés
i vós donem grans mercès pel vostre acolliment.
116
Bruges i Barcelona tenen desde avui un serment més per a estimar-se. "

A més de l'assistència al congrés, Francesc Pujol va enviar una sèrie de
correspondències als principals diaris de Barcelona, en què comentava les sessions
del congrés, i els temes més interessants que s'havien tractat. D'aquesta manera,
tothom es va assabentar del discurs de Moragas, que fou acollit amb entusiasme
per la majoria de les associacions catalanistes.
"Ofici de l'agrupació catalanista Bach de Roda. En la que es felicita a l'Orfeó en nom de
l'art i de Catalunya per l'acord pres en J.D. enviant delegats a Bruges pel Congrés i
encoratjant-les a seguir per aquest camí que diu és el que fa veure al mon sencer a on es
troba la cultura artística de nostra terra" (...)
"El Sr. Pujol parla sobre el congrés fent notar "el respecte amb que ha sigut rebut entre els
delegats estrangers, com ho prova el que s'interessessin en que l'Orfeó consumís un torn en
la sessió internacional quin discurs anà a càrrec del vicepresident Vicents de Moragas.
Remerciar al Sr. Pujol, per les seves correspondències publicades a la premsa de Catalunya
i que proven el profit d'aquesta excursió ha pogut treure l'0rfeó Català."117

Aquesta eufòria per l'èxit de la participació de l'Orfeó Català en el Congrés de
Bruges, promou l'interès dels socis per conèixer, a través d'una conferència, les
impressions dels delegats, així com la proposta d'organitzar desde l'Orfeó Català un
Congrés internacional de música religiosa espanyola i catalana. Un projecte que de
moment no es va dur a terme118, no obstant això, desde aquell moment l'Orfeó
Català va estar inscrit en tots els grans esdeveniments i trobades musicals que
s'organitzaren a Europa, i a partir de la creació de la Revista Musical Catalana (1904)
va donar puntual informació de tots aquests esdeveniments, a través de delegats o
de col.laboradors de la revista, que hi assistiren.

6.3- L'ORFEÓ CATALÀ I EL CATALANISME POLÍTIC. RECAPITULACIÓ.
En el programa de la Lliga Regionalista, no havia una definició social i política
clara, però aquesta aparent neutralitat es veurà aviat contrarestada per la
necessitat de prendre partit a favor de la burgesia, en les lluites socials que
s’esdevenen al Principat com a conseqüència de la crisi econòmica de principis de
segle.119
Igualment, la necessitat estratègica d’arribar a pactes amb el govern central, un
cop iniciada llur activitat política, evidenciarà per als que no hi combregaven amb
aquesta actuació llur oportunisme polític. Malgrat tot, si en un principi, la pràctica
política era quelcom abominat per la majoria dels catalanistes, els petits triomfes
116

Tribuna de Sant Gervais, butlletí de "l'Schola Cantorum" nº Octubre 1902. L'Orfeó Català. V.de Moragas.
Actes J.D. O.C.20-8-1902.
118
Actes J.D. O.C.20-8-1902.
119
Vid. Borja de Riquer, op. cit. "El nacionalisme impossible de la burgesia catalana" pàg. 303 i ss.
117
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electorals de la Lliga, faran que excepte els més fanàtics intransigents canviïn de
parer respecte a la utilització de la via electoral per a aconseguir llurs propòsits.
La Unió Catalanista deixarà llibertat als seus associats per a votar, recomanarà
aquelles candidatures que lluitin per la identitat i l’autonomia de Catalunya 120, i
fins i tot assajaran, sense èxit, la via electoral el 1903.
El fracàs de la temptativa electoral per part de la Unió, les ruptures i lluites
internes que provoca, i sobretot el gran prestigi que adquireix la Lliga en les seves
mobilitzacions i el fort creixement associatiu dins i fora de Barcelona, faran que el
lideratge del catalanisme militant es decanti progressivament cap aquest partit
polític, en detriment de la representativitat i força que fins aleshores havia ostentat
la Unió Catalanista. Aquesta, tot i subsistir, portarà una vida certament marginal,
vivint del prestigi passat i de la força de les associacions que encara aglutina.
La Unió Catalanista en aquesta dècada, continua afermada radicalment al seu
projecte originari Les Bases de Manresa, les agrupacions i associacions més
integristes de la Unió la lideren impossibilitant, momentàniament, cap canvi
perceptible en la seva estratègia “del tot o res”. Aquesta radicalitat va allunyar-la
dels elements més moderats a qui les argumentacions possibilistes de la Lliga,
aconsegueixen captar i mobilitzar, al mateix temps que cerquen punts de contacte
i vinculacions amb altres moviments regionalistes, per tal de fer un front comú
contra el centralisme, una línia que no abandonarà mai la Lliga.
"Un setmanari Regionalista Basc, l'Euskalduna, ha resolt publicar cada número al peu del
seu títol un extracte del programa polític que defensa retallant-lo d'un Article que ha publicat
darrerament en el mateix periòdic.
"Queremos la absoluta reintegración de nuestras leyes; queremos el funcionamiento sin
trabas alguna de nuestras antiguas juntas para todo lo que a nuestro derecho y regimen de
nuestro país se refiera, queremos que la lenguan euskera tenga representacion en todos los
ordenes de la vida. Procurando por medio de su difusión y enseñanza obligatoria, que
ademas de ser el idioma oficial del País Vasco, llegue a ser la lengua nativa de las futuras
generaciones; queremos que sean vascongados todos los que en Euskalerria desempeñen
cargos públicos; queremos que uniendo la tradición con el progreso, sea nuestro país
catòlico, inteligente, instruido y adelantado; queremos en una palabra la libertat amplísima de
nuestro pueblo de conformidad con su història, para llegar a la posible realización de esto
defendemos como hemos defendido siempre, la política de atracción a la causa neta e
integrament vascongada; que se forme un potente asociación de vascongados que
persiguiendo los fines que perseguimos tenga reuniones pública y periòdicas, en las que con
intervención de todos se ventilen cuantos asuntos conciernan a nuestro País, se nombre a
sus delegados en las Diputaciones, Ayuntamientos etc... (...)"121

Un programa, que com podem veure, coincideix força amb els trets principals del
Catalanisme possibilista de la Lliga, i de moltes de les associacions i entitats
culturals catatanistes. Malgrat les bones relacions entre les associacions basques i
catalanes, és un fet curiós que l'Orfeó Català no es decidís mai a fer cap
120
121

Vid. Llorens, J. "La Unió..." op. cit. pàg.440.
LVC, 8-1-1902 Regionalisme Basc
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desplaçament a aquestes terres, i tampoc a Galícia, on tanmateix tenia contactes
amb personalitats culturals i artístiques. Es molt probable que la situació política i
l'econòmica de l'entitat, d'una part, així com la diferència entre el moviment coral
d'aquestes comunitats que o bé eren acadèmies musicals o bé societats obreres a
l'estil de les claverianes, els decantessin a no participar en els certàmens orfeònics
que regularment s'organitzaven.
Tal com s’ha exposat, l’Orfeó Català viu la crisi del catalanisme finisecular sense
prendre clarament partit per cap dels bàndols enfrontats, ans al contrari en aquella
difícil conjuntura va actuar de pont de contacte entre les personalitats enfrontades,
representant un catalanisme unitari i essencialista, responen a les crides
patriòtiques, cíviques i culturals que s’hi fan desde un sector o altre del
Catalanisme. Amb aquesta actitud conciliadora s’inicien els primers anys de segle,
ara bé, hom observa un distanciament progressiu de les tàctiques i consignes de
la Unió i una simpatia creixent per l’actuació de la Lliga, especialment a partir de
1903. El relleu en la presidència de l’entitat, de Joan Millet i Pagès per Joaquim
Cabot i Rovira (1902), (un dels personatges de la burgesia barcelonina més
compromesos en el catalanisme), així com l’entrada en l’entitat d’alguns dels
elements més representatius de l’estratègia possibilista, refermen les posicions de
dirigents i homes claus de l’Orfeó Català que com Joan Millet, transiten desde la
militància en la Unió al suport a l’actuació de la Lliga.
Arrel de l’episodi de l’embargament de la senyera es fan socis de l’Orfeó entre
d’altres, elements d’unitat dins el catalanisme, amb l’esperança compartida per
molts catalanistes moderats, de recuperar els bons temps de la unitat; però no
obstant no perd l’oportunitat de continuar llur proselitisme entre la burgesia i la
intel.lectualitat del país (Miquel A. Fargas, Ignasi Girona, Enric Prat de la Riba,
Lluís Duran i ventosa, Josep Puig i Cadafalch, Albert Rusiñol, Leonci Soler i March
etc...), així com de mantenir les bones relacions amb les autoritats del país:
governadors, capitans generals, Diputats i representants del govern. En aquest
sentit l’Orfeó juga la carta del seny i l’ordre català, identificant-se com una entitat
conservadora i religiosa de gran vàlua artística etc..., tot plegat li facilitarà
l’enteniment i el respecte de la majoria de les autoritats, encara que això no va
significar renunciar a la protesta cívica i política en els moments que els elements
identificadors de la cultura catalana, la llengua i el dret es trobaren amenaçats pel
centralisme governamental o per llurs representants al Principat.
A partir d’aquest moment, sense donar de banda la Unió Catalanista, amb qui
continua tenint bones relacions, l’Orfeó sembla més identificat amb les actuacions
de la Lliga assistint corporativament o en representació a tots els actes a que es
convidada per aquesta.
Cal no oblidar el fet que les personalitats representades a la Lliga o que li donen
suport provenen d’antics companys de causa, però també de conversos
procedents del Foment del Treball Nacional i de la Cambra de Comerç de
Barcelona, alguns ja donen suport a l’Orfeó Català com a protectors, altres poden
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donar-lo en un futur, especialment a través dels càrrecs que ocupen i ocuparan en
la Diputació Provincial i en l’Ajuntament de Barcelona.
La relació amb el Consistori Barceloní havia estat sempre fructífera i cordial,
primer a través del mestre Nicolau, Director de l’Escola Municipal de Música,
desprès per iniciativa dels organitzadors municipals, l’Orfeó Català havia estat
sempre present en les iniciatives i programes de l’Ajuntament. Fins el punt que la
predilecció que aquell mostrava per l’Orfeó, front a altres Societats havia provocat
algun que altre conflicte amb altres societats claverianes . Aquesta col.laboració i
en certa forma mútua dependència, s’intensifica a partir de la intervenció de la
corporació municipal en l’episodi de l’embargament de la Senyera, on com ja hem
vist, l'Ajuntament actuà de mitjancer per solucionar el conflicte amb la Hisenda.
A mesura que les forces regionalistes entren a formar part del govern municipal,
no sols es compta amb l'Orfeó Català per a les audicions i festes més importants
que prepara el Consistori de la Ciutat, sinó que fins i tot tria l'Orfeó Català com a
entitat representativa per fer un estudi de la viabilitat d'edificar un auditori
municipal per tal que puguin actuar en bones condicions totes les entitats
artístiques de la Ciutat i també les que visiten Barcelona. Un projecte, que es va
estudiar durant diversos anys i que finalment no es va realitzar, per les dificultats
d'arribar a acords d'aquesta importància als regidors regionalistes i lerrouxistes,
que en aquells anys d'inici de segle comparteixen el govern municipal.
Més fàcil serà l'enteniment amb les diputacions provincials, on el control dels
regionalistes i els seus simpatitzants és en general més productiu, encara que els
recursos són menors que els que controla el municipi barceloní. D'aquí que en
aquells primers anys de segle s'observi una clara disjuntiva entre el poder local o
provincial emanat del vot i dels interessos autòctons i el poder heretat o
aconseguit de l'estructura caciquista de l'Estat, tant pel que fa als càrrecs
municipals com molt especialment a les autoritats superiors imposades pel govern,
com són els governadors civils, els capitans generals, jutges, policia etc... D'aquí
que l'obra cultural i estructural de les Diputacions Provincials, adquireixi una gran
força com a via d'obertura a l'articul.lació i desenvolupament del Principat. Una
trajectòria que es consolidarà en els propers anys. En aquest objectiu, la
recuperació del patrimoni cultural i monumental català, adquirirà un nou sentit,
com més endavant, a partir de l'arribada de Prat de la Riba a la Diputació de
Barcelona (1907), ho tindrà la modernització i articul.lació de les infraestructures.
En definitiva, malgrat la maltempsada política i econòmica, la societat i la cultura
catalana avancen i els projectes i iniciatives privades afavoreixen la identificació
del Principat com a nació emprenedora, no sols en l'àmbit econòmic sinó també en
el cultural i polític, en haver estat el primer bastió que perd el centralisme i el seu
aparell caciquista, mostrant a les comunitats històriques peninsulars el camí a
seguir per a recuperar la pròpia identitat i fer d'Espanya un estat plural.
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7-L'AVENÇ SOCIAL DEL CATALANISME. L'ORFEÓ CATALÀ, UN MODEL A
SEGUIR.
El bienni 1904-1905, de gran importància en la vida social i política de Catalunya,
és també un dels més importants per l’Orfeó Català. perquè suposen la
consagració institucional, en iniciar-se obres com La Revista Musical Catalana, la
construcció del Palau de la Música, l’organització de les Festes de la Música
Catalana, que seran de gran transcendència per a la cultura artística i musical del
país.
Recordem que l'any 1903 la Lliga es trobava en un moment de feblesa política1,
sense aliats a la resta d’Espanya, amb una forta crisi interna a causa de les
diferències en matèria social i ideològica entre els seus màxims dirigents2. La
tendència dretana d’aquesta s’havia accentuat arran de les vagues de 1902, i es
posen en evidència amb l’acostament al líder del partit conservador Antonio
Maura. D’altra banda, en tornar Prat de la Riba, es torna un partit destrossat, per la
pèrdua de força electoral i sobretot per l’enfrontament entre els seus dirigents.
En aquesta conjuntura la visita del rei Alfons XIII, a Barcelona, l’abril de 1904,
obrirà una nova crisi que se salvarà amb l’escissió del partit catalanista.
En efecte, alguns regidors, van desobeir la consigna oficial del partit de no acudir
als actes oficials, i en nom dels regionalistes, F. Cambó va demanar al rei, entre
altres coses l'autonomia municipal per a Barcelona.
L’acció, no va ser censurada per la majoria de la Junta Directiva del partit, i el
sector més liberal d’aquest encapçalat per Jaume Carner, J. Lluhí i Rissech,
Ildefons Sunyol i Domènech i Muntaner, van decidir marxar de la Lliga
Regionalista3. De moment es constituïren com a grup d’opinió a l’entorn del
periòdic “El Poble Català”, i més tard el desembre de 1906, quan ja s’havia iniciat
el moviment de Solidaritat Catalana, crearen el Centre Nacionalista Republicà
(CNR), partit que volia ocupar el sector polític del centre esquerra. En un principi
ingressaren catalanistes republicans, federalistes i elements de la Unió Catalanista
de tendència no conservadora4.
La situació política del Principat, en aquelles primeríes del segle era doncs, de
bipartidisme regionalista-republicà, per a la ciutat de Barcelona.5 A la resta del
1

Tanmateix la crísi afecta també la Unió Catalanista a qui les noves circumstàncies obertes per la participació
política del catalanisme, la reclouran en el debat interminable i en la progressiva marginació política. Vid
Llorens, op. cit. pàg.395.
2
Un altre element de conflicte va ser la coalició electoral amb “El Comité de Defensa Social”, grup clerical i
dretà fundat en 1901.
3
Vid. Molas, I. "Lliga..." op. cit. pàg.59-63, a partir d'aquell moment es crearía una Comissió d'Acció
Política, que tindrà un gran poder en les decissions del partit.
4
Segons Balcells, A. Op.Cit. pàg. 69, el nou partit comptava amb 900 afiliats a Barcelona, front als 500 amb
que en aquell moment comptava La Lliga, però les seves possibilitats d’expansió electoral, depenien de la
captació d’elements republicans, cosa que els va ser molt difícil.
5
Els republicans van dominar les eleccions fins a la creació de Solidaritat Catalana. Vid. Balcells, op. cit. pàg.
70 .
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Principat, republicans i catalanistes disputaven els vots als partits dinàstics i al
caciquisme local, empresa que va resultar molt més difícil del que ho havia estat a
la ciutat de Barcelona el 1901.6
Ara bé, com ha escrit Balcells, “ la història del nacionalisme català no es redueix a la
dels partits catalanistes. Malgrat la seva interdependència, cal distingir entre el
catalanisme com a moviment cívico-cultural i els partits polítics catalanistes. Sense les
entitats generadores d’aquest moviment, no hi hauria els partits. La base social del
catalanisme la van crear els orfeons, els centres excursionistes, els grups sardanistes, i
fins i tot les associacions nacionalistes independents, generalment d’àmbit local, llevat
d’algun cas que anava més enllà d’aquests límits.7(...)"
“Les entitats cívico culturals catalanistes, han estat per definició, unitàries, i s’han orientat
en el marc d’un front nacional plasmat inicialment en una federació matriu com la Unió
Catalanista.”8

En efecte, malgrat les disputes polítiques, aquest front comú cívico-cultural,
contínua avançant, evidentment no sense generar problemes de convivència i de
relació en el si de les entitats, però amb una vitalitat i dinamisme que creix en els
moments de dificultats i àdhuc de confusió política i ideològica, com és l’etapa a la
que ens referim. L’enemic real continua sent el Centralisme i el govern espanyol, i
en aquest sentit, entitats com l’Orfeó Català treballen per tal de demostrar la vàlua
de les obres i del poble català, mereixedor d’un tracte més just i de l'anhelada
autonomia.
Un cop més, sense l’esperit associatiu i les expectatives que es capaç de generar,
hom no podria entendre l’avenç social del catalanisme malgrat les crisis polítiques
a que ens hem referit. Per copsar aquesta “eufòria col.lectiva” només cal seguir les
informacions de la premsa i també els escrits i manifests fundacionals d’algunes
entitats catalanes que es creen o es revifen en aquell moment. Entre les més
representatives per l’ampli ventall d’activitats que hom va portar a terme i també
per la seva llarga trajectòria, cal citar el CADCI (Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indústria), entitat fundada en 1903, i que en poc
temps va esdevenir model d’un tipus d’associacionisme reivindicatiu i cultural
català. Segons el seu manifest fundacional, la fundació del CADCI, se situa en “el
context del moviment d’emancipació que commou les entranyes de la terra catalana, la
corrent irresistible en vers dels ideals de llibertat i autonomia”.

Tanmateix el seu objectiu era ”la constitució d’una nova força que, al costat de les
altres que en el nostre país existeixen, lluiti amb fe i ardor per la santa causa de les
reivindicacions catalanes”.

6

Vid.Tardà i Comà, J. Republicans i Catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX”. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, col. Llorenç Sans, 1991.
7
Balcells, A. op. cit. pàg.70. Aquesta idea també és troba en l'argumentació de J.Ll. Marfany "La Cultura del
Catalanisme", i en J.Termes "Hª del Catalanisme fins a 1923" op. cit. pàg. 407.
8
Balcells, op. cit. pàg.71.
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Quan els mitjans hom cita “la propaganda de les doctrines autonomistes, exercitada
tant amplament com les lleis i les nostres forces ens permetin, i alhora difondre la
instrucció i la cultura entre la dependència mercantil i industrial, com a mitjà per a
aconseguir el millorament moral i material de què tant necessitada està la nostra classe”9

Al costat del Cadci, entitats del món de la cultura i l'art, com és el cas de l'Orfeó
Català, confegiran un teixit associatiu catalanista ampli i divers: desde les
associacions excursionistes i esportives als esbarts i associacions recreatives i de
teatre, sense oblidar els orfeons, totes elles amb capacitat per arribar a una bona
part del poble català en el camí d'assolir la seva consciència nacional.

7.1-ELS ANYS DE LES GRANS REALITZACIONS.
LES RELACIONS SOCIALS I ARTÍSTIQUES.

Per a l’Orfeó Català, aquests anys signifiquen l’expansió i consolidació d’una
entitat que ha crescut i madurat tant artística com institucionalment, i que està
preparada per assolir nous reptes i noves fites amb les quals contribueix al propi
prestigi i al de Catalunya. En efecte, a partir de 1904, l’entitat aconsegueix fer
realitat tres iniciatives llargament desitjades que transformaran la situació musical
de Barcelona definitivament; Però fins i tot abans de portar a terme aquests
projectes, el nom de l’Orfeó Català, i la seva significació artística ja eren prou
coneguts arreu d’Espanya, com sabem a través de les nombroses comunicacions
que es reben d' arreu d’Espanya, la visita dels reis a l'entitat durant la seva estada
el 1904, i les invitacions de cors espanyols que visiten la ciutat per a participar o
assistir a llurs concerts. 10
Comunicacions del Orfeó zaragozano, convidant al festival en el palau de Belles Arts del dia
12 de maig.11
Comunicacions de la Societat Coral "España" de Madrid, es posen a disposició de l'Orfeó.
Contestar donant les gracies.12

Desde la visita del Rei a la ciutat comtal, l'interès de la Família Real i del govern
per l'entitat és creixent, com es palesa en les successives visites de membres de
la Casa Real, i els obsequis que en nom d'aquesta i del govern es faran arribar a
l'entitat catalana. Igualment en aquests anys es reben algunes propostes per a
visitar la capital d'Espanya. L'Orfeó Català, agraeix institucionalment les atencions,
però la seva convicció i significació catalanista li impedeixen prodigar-se o cercar
una relació més profunda amb aquells que el catalanisme en pes considera
"enemics" de la causa catalana. D'aquí que no consideri oportú, donades les
9

Vid. La Veu de Catalunya 14-5-1903. També per més informació sobre aquesta important entitat Lladonosa,
M. op. Cit.
10
ritual que d’altra banda s’havia imposat en els desplaçaments dels cors claverians allà on anaven.
11
Actes J.D. O.C. 24-5-1904.
12
Actes J.D. O.C. 4-7-1904.
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circumstàncies econòmiques i polítiques, emprendre aquest projecte. La
incomprensió generalitzada davant del que es perfila com "Qüestió catalana", es
manifesta per a fer viable aleshores el projecte de visitar la capital d'Espanya.
COMUNICACIONS- B.L.M. del governador civil, acompanyant una carta del ministre
d'agricultura espanyol, Sr. Allendesalazar, acusant rebut de l'ofici de gràcies pel llaç que ha
regalat a la nostra senyera.13

Sobre els rumors de la visita de l'Orfeó a Madrid, cadascú l'interpreta en funció del
seu pensament, i en aquest sentit és significativa i anecdòtica una comunicació
d'una altra entitat coral rebuda a l'entitat, que confirma que aquell no era el
moment més adient per anar-hi.
Comunicacions: Del Orfeón Eco de Madrid dient que hi anem i que ell "és enemigo del
Regionalismo y que antes que todo somos espanyoles"."justa!"14 (...)

Pel que fa a la representativitat de l'Orfeó Català dins el Principat, la munió
d'iniciatives i contactes15 entre les diverses entitats revelen aquesta sintonia
unitària, que es posava per sobre de qualsevol causa o disputa política, i que es
demostrarà més tard en les reaccions contra la Llei de jurisdiccions i l’articul.lació
de Solidaritat Catalana.
Així durant aquest període l’Orfeó Català es troba en contacte amb les principals
entitats associatives de Barcelona, Ateneu Barcelonés, Centre Excursionista,
Cercle artístic de Sant Lluc... amb les que participa o dona llur representació en els
actes rituals: inaugurals, entregues de premis..., i també en tots aquests actes que
dinamitzen la vida cultural i ciutadana. Destacarem algunes:
-"Ateneu Barcelonès, convidant a la sessió inaugural i altre de la mateixa societat convidant
a una reunió el 28 de desembre per tractar de convertir en Museu Arqueològic l'actual edifici
de Sta. Àgata".16

"De L'Associació de lectura Catalana. comunicant que la primera reunió per a
l'organització de la projectada Festa Nacional Catalana, tindrà lloc la vetlla del 25 del corrent i
que la sessió del dia 28 de gener, fou nomenat l'Orfeó per formar part de la Comissió que
l'ha de portar a terme. Queda designat en Francesc Pujol per assistir a dita sessió en qualitat
de representant de l'Orfeó Català.17

13

Actes J.D. O.C., 1-12 1904.
Actes J.D. O.C., 14-12 1904. La interjecció del secretari a l'acta, es prou significativa.
15
A més de les entitats més connegudes, es manté col.laboració amb l'Aplec Catalanista, el Foment
Autonomista Català, el CADCI, Gairebé tots els centres Catalans dels districtes Barcelonins, i de tot el
Principat, a més d'Ateneus, Societats Corals etc..., als que s'acut en ocasions especials com pot ser les
entregues de senyeres, i sessions inaugurals.
16
Actes J.D. O.C.1-12-1904, per a veure en conjunt les activitats desenvolupades ens remetem a les actes del
bienni, i també a les memòries dels anys 1904 i 1905.
17
Actes J.D. O.C. 26-1-1905.
14
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"Festa en honor de Frederic Mistral, es parla en principi de cooperar en la Festa que es
projecta en l'Ateneu Barcelonès en honor del poeta provençal F. Mistral per haver-li sigut
atorgat la meitat del premi nobel" 18
Centre de Dependents del Comerç i la Industria.- Invitant a la inaugural del present any.
Josep López Franch delegat.19
"Centre Autonomista Fivaller, convidant a la sessió inaugural de curs. Es delega a Claudi
Forcada perquè representi a l'Orfeó en dit acte".
Lliga Regionalista- participant el canvi de Junta i altra convidant al míting de protesta que
tindrà lloc al Novetats el proper diumenge."20

Com podem veure la relació amb grups polítics o reivindicatius es mantenen, tot i
mantenir la prudència de no implicar-se en esdeveniments de caire exclusivament
polític, àdhuc quan és la Lliga qui ho reclama.
"Comunicacions- de La Lliga Regionalista, delegació de Barcelona, convidant a una vetllada
el dia 4 de febrer. Donat el caràcter essencialment polític de la vetllada, s'acorda no
concórrer-hi.21

Les relacions amb l’Església i les seves entitats 22continuen sent molt estretes.
L'Orfeó Català col.laborarà especialment amb el Bisbat de Barcelona en diverses
ocasions importants com ho va ser la visita del nunci Monsenyor Rinaldini, qui com
altres enviats de Roma, segueixen molt d’aprop les relacions de l’Església Catalana
amb el Catalanisme, especialment desde les acusacions fetes pel govern a alguns
bisbes i sacerdots, destacats pel seu suport a la llengua i la cultura catalana.
El Cardenal Casañas, com en altres ocasions, demana la col·laboració de l’Orfeó
Català, per tranquil·litzar el nunci, i fer-li veure com almenys una part del catalanisme
és caracteritza per la fermesa en la fe catòlica, a diferència de la perillositat d' altres
ideologies dissolvents i anticlericals.
"Amb motiu de la vinguda a Barcelona del Nunci de S.S. Monsenyor Rinaldini, l'Orfeó, invitat
per l'Emm. Cardenal Casañas, cantà en son honor un triat concert a la Sala del Trono del
Palau Episcopal, el 13 de Febrer. (...) Amb frases ben afectuoses per a l'Orfeó, demostrà
Monsenyor Rinaldini el seu agraïment i haver quedat molt agradat de la vetllada (...)."23

18

Frederic Mistral nascut a Maillane (Provença), el 1830, i mort en la mateixa població el 1914, és el poeta
més representatiu de la Renaixença a França. El 1901, ja havia estat nominat per l'academia Sueca, que
finalment concedí el nobel de literatura a un altre escriptor frances René F. Sully (1839-1907). El 1904,
Mistral rebé el nobel, compartit amb l'espanyol José Echegaray.
19
Actes J.D. O.C. 22-9-1905.
20
Actes J.D. O.C. 16-1-1905.
21
Actes J.D. O.C. 26-1-1905.
22
Una de les més importants és la Lliga Espiritual de Nostra Sra. de Montserrat, de la qual a més formaven
part alguns socis de l'Orfeó Català. Però, de fet, no hem trobat cap refús a participar en cap acte promogut per
l'Esglèsia i les seves entitats.
23
Memòria anual 1905, pàg. 27.
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El repertori com en altres ocasions el constituïen peces religioses de Victoria i
Palestrina, cançons populars catalanes i gallegues, i obres originals com El Cant de
la Senyera de Millet i Maragall, o els Xiquets de Valls de Clavé, per tal de donar una
mostra del repertori més reeixit i divers del cor.
La quantitat d'iniciatives i esdeveniments que desde tots els àmbits es preparen, (en
les quals es demana la col.laboració de l’entitat), fa que de vegades hom reflexioni si
la participació és no justificada. Aquest és el cas de l'Exposició Pedagògica
Internacional que es prepara per a 1905 a Barcelona, on finalment l’Orfeó participarà
i presentarà una comunicació.24 En altres casos però, hom creu que la iniciativa
s'aparta molt de les seves finalitats culturals, com és el cas de la promoció de
llengües estrangeres, o l'esperanto, i es decideix refusar les propostes.25
La idea de que l’Orfeó Català és la casa i el model de tots els catalans, es veu
clarament en la quantitat de sol.licituds que rep de tot tipus d’entitats, especialment
musicals i educatives per obtenir premis per als seus alumnes i també per visitar
l’entitat, en especial en unes dates determinades com és la Pasqua, festa en que
s’acostuma encara a fer l’obsequi de les tradicionals Caramelles26.
"Associació Catalanista del Poble Sec, demanant consentiment perquè el dia 22 abril
vigília de Pasqua pugui visitar l'O.C. el cor infantil de l'esmentada associació. S'encarrega al
mestre Millet que vegi si hi ha manera de complaure'ls i cas de poder venir en la data fixada
pel mestre obsequiar-los.
L'Associació Sang Nova, demanant un cartell anunciador de la FMC, s'acorda fer-los hi
entrega".27

LES FESTES COL.LECTIVES.

Una de les Festes catalanistes més celebrades aquells anys va ser la
commemoració del Corpus de Sang (1640), per a la que a partir de 1904 a proposta
de l'Associació de Lectura Catalana, diverses entitats catalanistes van organitzar la
Festa Nacional Catalana, diada de caire festiu i reivindicatiu a favor de la llengua i la
cultura. L'Orfeó Català va participar en les successives edicions d'aquesta diada
juntament amb altres entitats corals, educatives i culturals catalanes.
“Portant la representació de tots els Orfeons de Catalunya, l’Orfeó Català, concorregué
amb la Senyera a la Festa Nacional Catalana, instituïda per totes les associacions
patriòtiques, científiques, artístiques i d’ensenyança, que constitueixen el moviment

24

Actes J.D. O.C., 26-1-1905
Actes J.D. O.C., 17-10-1905" Guia de conversa Català- llengues estrangeres- Fc. Borras Santoja
Es troba molt bonica la idea però s'aparta de nostra finalitat i no es possible donar nostre concurs directe".
26
la afluència de grups i la situació econòmica a partir de la construcció del Palau de la Música, farà que més
endavant es talli aquesta tradició, tot i que en determinats períodes posteriors es recupera.
27Actes J.D. O.C. 1-4-1905, com podem veure les visites i sol.licituds de suport són ben diverses.
25
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nacionalista català, i que tingué lloc el dia 22 de juny diada del Corpus, en remembrança
de la memorable jornada de 1640.
El punt de reunió per a celebrar tant xamosa Festa, fou el Desert de Sarrià. Donava goig
veure acoblats amb veritable germanor, ple el pit d’amor i bategant el cor pel mateix
sentiment a una gernació composta de tots els estaments; erra hermós a tot ser-ho,
l’espectacle que oferí a la vista aquell aplec, ple de vida, exuberant de color i brollant
entusiasme, que deixava entreveure que l’esperit de la raça és ben viu encara i que es
difícil es doblegui.
L’ordre de la Festa va ser complert del tot, cada Orfeó i societat coral, cantà el seu himne i
per a cloure tant bonic acte executaren a l'uníson tots els nois dels Orfeons i de les
escoles catalanes, baix la batuta de nostre benvolgut Mestre Millet, l’himne que aquest
havia escrit expressament sobre lletra del Mestre en Gai Saber, en Francesc Matheu.
L’entusiasme que despertà l’esmentat Himne fou gros, però encara cresqué en entonar
tots junts “Els Segadors” que foren xardorosament aplaudits i ovacionats pels milers
d’ànimes que omplien per complert el Passeig.
Grat record ne servaran sempre d’acte de tanta transcendència, els que tingueren la sort
d’assistir-hi.28

L’èxit que segons la premsa i els participants van obtenir, les primeres edicions
d'aquesta diada festiva, no va ser mai comparable amb la que sempre va tenir la
celebració de la diada de l’onze de setembre, que iniciada per diverses entitats de la
Unió Catalanista el 1901, sempre va tenir un caire reivindicatiu a favor de les
llibertats i autonomia catalana. Per això també en el context de principis de segle
aquesta diada va ser molt controlada per les autoritats29, i fins i tot en alguna ocasió
es van deixar de fer alguns actes comuns acordats per les entitats. Més tard a
iniciativa del Cadci, es va reprendre, i es va constituir fins a la Guerra Civil en la
Diada Nacional del Catalanisme. Ara bé, la iniciativa de la Festa Nacional Catalana,
de caire més cultural, va complir una funció important donant lloc, com veurem més
endavant a altres manifestacions i commemoracions com la "Festa de la Joventut" i
la "Festa dels Infants i de les Flors", que tenien el mateix objectiu de fer present la
història i la cultura catalana a totes les generacions.
L'ACTUACIÓ ARTÍSTICA. EXCURSIONS I CONCERTS POPULARS.

Durant aquests anys, l'Orfeó Català, continua treballant el repertori de cançons
originals d'autors catalans, entre les que destaca l'estrena de "captant", d'Antoni
Nicolau, i també continua aprofundint en el repertori religiós de tots els temps, entre
el que destaca la interpretació successiva dels corals de J.S. Bach. La major part
dels concerts, per raons econòmiques es realitzen a Barcelona, però també hi ha
algunes visites a poblacions properes: Sarrià i Caldes de Montbui (1904), La Garriga
28

Memòria O.C. 1905, pàg.20. Com en altres ocasions, es formava una representació d'entitats per preparar la
festa. En els primers anys sempre fou l'Orfeó Català l'encarregat d'organitzar els cors de Barcelona.
29
cada any hi havia problemes o aldarulls per a poder fer l’ofrena de flors al monument de Casanoves o bé es
donaven enfrontaments després; però tot plegat va fer que s'aconseguís una tradició reivindicativa que es va
transmetre al llarg del temps, creant la tradició de Diada Nacional.
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i l'Ametlla del Vallès (1905). Visites que cerquen de compaginar la precarietat
econòmica amb les expectatives dels coristes i del públic que el segueix en els seus
desplaçaments.
Malgrat tot, en aquest bienni, l'Orfeó no oblida el seu compromís social-patriòtic, per
tal de fer arribar a les barriades obreres els cants catalans, que contrarestin la visió
esbiaixada que sobre el catalanisme propaguen els radicals en aquestes barriades.30
“Gràcies a l’actiu funcionament de les nombroses plataformes lúdiques que hem
esmentat, el lerrouxisme aconsegueix, d’una banda aportacions econòmiques gens
menyspreables a la seva obra assistencial, - la majoria dels festivals, vetllades i funcions
són a benefici d’unes escoles, de la construcció d’un centre nou, d’uns obrers en vaga o
simplement de les arques del partit-; sobretot veu ampliada i diversificada la seva
capacitat d’atracció enquadrament, que ara no exerceix només com els altres partits sobre
la població masculina adulta i políticament motivada sinó que arriba al conjunt de la unitat
familiar seduïda en pes per les possibilitats d’entreteniment i de relació que la Unió
Republicana els ofereix. (...)"31

L'any 1904, l'Orfeó Català dóna concerts populars a Sants i Gràcia, barriades on les
associacions catalanistes tenen dificultats per contrarestar la força obrerista i
republicana. Aquesta tria, per tant no és casual, i el nombre d'aquests concerts que
l’Orfeó és proposa celebrar anualment és limitat, (a diferència d’altres cors com
Catalunya Nova que firmen contractes per 6 o 8 concerts), l’Orfeó en aquesta
època, poques vegades en fa més de dos en un mateix teatre) per això any rere any
ha de refusar actuacions que se li ofereixen, i que són acceptades per formacions de
menys prestigi. 32
"Ateneu Obrer de Sant Martí- anunciant la seva constitució i oferint el teatre per si l'Orfeó
pensa algun dia donar un concert en aquella barriada".33

El producte d’aquests concerts es reparteix, com ja hem dit, entre entitats del mateix
barri que s’ocupen parcial o totalment a la beneficència, com és el cas del Centre
Moral i instructiu de Gràcia, en mans de l’Església o “Les cuines econòmiques” del
mateix barri, creades per iniciativa privada i laica.
En el cas de la barriada de Sants, molt castigada per la crisi i les vagues obreres,
l’import del concert popular s’oferirà als obrers de la fàbrica Batlló.
30

A tall d'exemple. La Publicidad ,9-1-1904 "Gran banquete popular mostruo" de 1000 coberts al Teatre
Onofri del Paral.lel, el mateix escenari on s'havien iniciat els concerts populars de l'Orfeó Català, temps
enrere.
31
Vid. Cullà i Clara, J. "El Republicanisme..." op. cit. pàg. 112.
32
Aquest és un element propi de l’entitat en l’estrategia de establir diferències amb altres entitats i no prodigar-se
en excés, en benefici del treball de perfeccionament i assaig; és al meu entendre una estratègia voluntaria per
donar-se prestigi.
33
Actes J.D.O.C. 18-9-1905. Altres exemples: 22-9-1905."Comunicació Centre Popular Catalanista de
S. Andreu del Palomar, desig O.C. doni un concert en aquella barriada".
17-10-1905. "Ateneo Obrer de Sant Martí- F.Major- demana Orfeó Català hi vagi. Fins a primers d'any que vé
compromisos adquirits no permeten".
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"Es dona compte del concert de beneficència donat al T. Ateneu de Sants el dia 5 de maig
que ha donat com a resultat ptes. 700,05 i que s'entrega a la Comissió dels treballadors en
vaga de la fàbrica dels Srs. Batlló d'aquella barriada".34

En totes dues barriades, a més de l'interès social, existeix un d'artístic i en poc temps
fruit de la col.laboració amb l'Orfeó Català, es crearan dos dels orfeons més
importants de Barcelona: l'Orfeó Gracienc i l'Orfeó de Sants. Ambdós continuaran
dins i fora d'aquestes ex-viles les passes iniciades a la Ciutat per l'Orfeó Català en
favor de l'art i la cultura catalana.
L'any 1905, en canvi, l'acció artístico-social del cor és trasllada a un sector molt
específic com són els presos, seguint la crida de la Junta de presons; un gest que
tindrà fort ressò social i que també serà imitat per altres cors i formacions musicals.
"Concert Presó- a instàncies de la Junta de Presons i del capellà de la Presó model de
Barcelona, s'acorda donar un concert en aquell establiment penal el dia 2 de febrer, festa de
la candelera".35

L'ATENCIÓ A VISITANTS I ALTRES VETLLADES ARTÍSTIQUES.
Pel que fa a la vida interna de l’entitat, es continuen registrant visites de
personatges importants com les dels mallorquins Antoni Mª d'Alcover i el poeta
Toni-Vicent Santandreu36, el músic Valencià Eduard López Chavarri37, i el mestre
de Capella de la Catedral de Sevilla, Mossèn Vicents Ripollès. També la de
Charles Bordes, director de l'Schola Cantorum de Paris, que visitava novament
l'Orfeó Català acompanyat del seu secretari Mr. Rohart. D'aquestes visites sovint
es creen noves col.laboracions i vincles artístics per a l'entitat38
Cadascuna d'aquestes visites, dona lloc a una festa privada a la que a més del cor
assistien alguns socis i personalitats de Barcelona, i entre les atencions els
amfitrions obsequiaven amb una cantada del seu repertori més representatiu.
De vegades també eren col.lectius, especialment musicals els que volien
obsequiar i conèixer el prestigiós Orfeó Català, les visites de cors i formacions
musicals catalanes eren freqüents, però també s'hi acostaven, cada cop amb més
freqüència, cors espanyols com el "Orfeón El Duero" de Zamora que visita
34

Actes J.D. O.C. 31-5-1904.
Actes J.D. O.C. 26-1-1905.
36
RMC nº 2 Febrer 1904,"Una Visita" pàg. 44, es produí el 23 de gener de 1904, i com en altres ocasions es
destaca la comunitat fraternal entre el poble català i Balear en matèria lingüística i cultural.
37
Actes J.D. O.C. 26-1-1905.Visita- es dona compte de la del Sr. L. Chavarri, (crític musical i compositor
Valencià. A partir d'aquest moment les col.laboracions amb López Chavarri, seran molt intenses, esdevenint un
dels principals col.laboradors de la RMC.
Conferència, donada pel folklorista Sebastià Farnès el 29 de gener al nostre local.
38
Actes J.D. O.C. 5-9-1905.Concert Escola Cantorum- Llegida C/ Charles Bordes, proposa donar 2 concerts
amb solistes Escola Cantorum i Orfeó. Acceptar. condicions abonar E. Cantorum 3000 Francs a canvi cooperar
els solistes i Mdme. Blanca Selva (...)obres de Gluck, (...) orquestra elements ciutat. La visita de Ch. Bordes
s'havia produït el 23 de agost de 1905.
35
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Barcelona a finals del mes de juliol de 1904, i fou rebut a l'Orfeó Català, amb qui
intercanvià composicions del seu repertori. 39
Les festes privades, en forma de conferències, vetllades musicals, homenatges
etc.. S'incrementen en aquells anys: diversos concertistes fan homenatges l'Orfeó
Català amb audicions privades; entre ells Feliu de Santos (mandolinista), Maria
Pichot de Gay (cantant) i Mª Lluïsa Ritter (pianista). Frederic Lliurat (abril 1905) fa
una conferència- audició sobre Robert Schumann i Sebastià Farnés, instrueix als
coristes i protectors de l'Orfeó Català sobre el folklore català (20 gener 1905),
També algunes entitats musicals dediquen audicions a l'Orfeó entre elles el
Cercle Bohemi i diverses d'acadèmies musicals. Tots aquests homenatges volen
mostrar l'agraïment del món musical a la feina realitzada en favor de la música
catalana. També són molts els debutants que volen iniciar la seva carrera dedicant
una audició a l'Orfeó Català.
A aquestes festes se sumen al ja tradicional “concert repàs” mensual que organitzen
els membres del cor per al gaudi propi, de socis i també de convidats externs.
Aquestes audicions són recollides freqüentment per la premsa, tant per l'assistència
de visitants il.lustres com per la qualitat artística que assoleixen les vetllades.
Desde els inicis de l’entitat, hom intenta encara organitzar altres activitats
d’esbargiment: teatre, ball, gimnàstica rítmica..., per aprofitar les possibilitats del local
social de l’entitat, i les activitats societàries. Aquestes iniciatives es troben totalment
controlades per la directiva, a fi de no desvirtuar en cap moment, la imatge i les
funcions que hom considera deu representar l’Orfeó Català, a diferència d’altres
entitats de caire recreatiu:
"Esbarjo- Conservador- un prec de varios socis que se'ls permeti la celebració al nostre
local de vetllades i actes esbarjo que tindrien lloc en principals diades de l'any. La J.D. pren
en consideració però abans d'acceptar parlar amb elements organitzadors perquè fixin amb
exactitud la natura de les festes. Es delega conservador Sr. Brossa".40

La projecció externa de l'Orfeó Català, tant a Barcelona com a les restants
poblacions catalanes, col.laborant amb entitats públiques i privades és també
permanent. A Barcelona, l'Orfeó es convidat per l' Ajuntament a totes les festes i,
visites importants per a la ciutat, així participarà habitualment en la Festa Major de la
Ciutat, en alguns dels concerts organitzats per l'Ajuntament al Palau de Belles Arts i
també en els diversos esdeveniments d'importància ciutadana, atenent i homenatjant
amb els seus cants els hostes estrangers.41

39

Vid. Memòria O.C. 1904, pàg. 12-15. Entre les visites excepcionals, en aquells anys, es troba la dels
tripulants del Vaixell hospital rus "Orel", que també volgueren conèixer l'entitat catalana, durant la seva
estada a Barcelona, (31 d'octubre de l'any 1904).
40
Actes J.D. O.C. 26-1-1905.
41
com l'Almirall anglès Beresford, i la seva esquadra, visitants de Barcelona en els primers dies del mes de
juliol.La informació de cadascun d'aquests esdeveniments on participa l'Orfeó Català es registra a les memòries
anuals.
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EL SUPORT AL MON DE LA CULTURA.
Igualment i malgrat els estalvis en el pressupost de funcionament, per poder fer front
al projecte de construcció del nou Casal, hom dona suport a algunes iniciatives
culturals que es consideren importants per a la normalització de la cultura del país,
com ho era el projecte de Museu arqueològic de la ciutat (que s'havia d'instal·lar en
l'edifici de Santa Àgata), la reconstrucció de monuments o la contribució a
publicacions d'interès cultural com el periòdic "Universitat Catalana".42
Tanmateix, aquesta contribució contempla l’atenció i la propaganda pels barris
obrers, i en aquest sentit hem d’entendre, com ja hem explicat l’organització de
concerts populars, iniciada anteriorment; però també l'afany per donar a conèixer
el moviment artístic i cultural en els fòrums internacionals, participant activament
en els congressos que s'organitzen periòdicament en els seus àmbits d'actuació,
com és el cas de la música religiosa, on Lluís Millet va representar l'Orfeó Català,
en el III Congrés Internacional de Cant Gregorià, celebrat a Strasbourg el mes de
juliol de 1905. Aquest gènere, com sabem tingué una gran importància desde els
inicis de l'entitat, i la vincularà a les associacions i personalitats de prestigi mundial
relacionades amb la música religiosa; un fet que serà transcendental en la
trajectòria futura de l'entitat.
"... Per a representar la nostra terra i per a portar a casa quelcom d'aquella força
acumulada de tot el món i que, parlant allà dins feia vibrar el català com a llengua variant
de les grans llengües que porten i desperten la cultura de tot el món civilitzat. Érem allí,
ben compactes, com amb mitja por de perdre'ns. (...) nosaltres no portàrem allí ni noves
idees ni noves iniciatives, però amb la nostra presència feren constar que no dormim, i
que seguim de prop aquell gran moviment de cultura artística religiosa (...)"43

L'ACTUACIÓ CÍVICA I POLÍTICA.
La conflictivitat social era un dels problemes que més preocupava aquests dies i en
especial els actes de terrorisme, derivats de la mateixa conflictivitat, i en visió dels
conservadors, de la nefasta influència social que tenia el Lerrouxisme sobre els
obrers barcelonins.
Els actes de protesta per la violència i els atemptats que de tant en tant sembraven
de pànic la ciutat, eren malauradament una actuació habitual de les principals
societats ciutadanes, a les que l'Orfeó Català s'hi sumava com a deure cívic i de
suport a les víctimes. El govern, però persistia en la idea que el catalanisme era més
perillós que la demagògia social lerrouxista.
"De Nova Catalonia. Convidant pel dia de desembre al míting de protesta per l'atemptat del
c/ Fernando , Sr. López Franc representació.
Foment del Treball Nacional, demana l'adhesió al telegrama que les Societats
Econòmiques de Barcelona remeteren al president del Consell de ministres, protestant de
42

Universitat Catalana- Amb motiu de reaparèixer aquest períodic i a precs de la nova redacció s'acorda
suscriure's".( Actes J.D. O.C. 1-12-1904).
43
RMC nº 21, setembre de 1905 "El Congrés Internacional de Cant Gregorià a Estrasburg". pàg. 73.
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l'atemptat del c/ Fernando . Es fa constar que a son degut temps l'Orfeó feu la corresponent
protesta i s'adherí a dit telegrama.
Es llegeixen també telegrames del Consell de ministres contestant el que se li va remetre.
Protesta, a proposta del Sr. Moragas, es fa constar en acta el sentiment d'indignació que
ha causat a l'Orfeó la inqualificable atemptat del c/ Fernando i la satisfacció amb que ha vist
que hagi resultat il·lès el Sr. President, en quina botiga causà desperfectes en la persona de
la seva família"44.

Aquestes circumstàncies fan que el catalanisme regionalista esdevingui, entre la
població d'ordre, l'única esperança d'aconseguir el respecte i les transformacions
necessàries a Catalunya, per això fins i tot aquelles entitats que com l'Orfeó Català
intenten mantenir-se al marge de l'actuació política, veuen amb bons ulls les seves
victòries grans o petites i s'hi sumen a les celebracions ciutadanes organitzades pel
partit regionalista. Una d'aquestes serà l'àpat de la Victòria, que en ser reflectit pel
Cu-cut, en forma de caricatura, feia una fina al·lusió a la ineficàcia de l'exercit
espanyol. Les simpaties de l'entitat i dels seus dirigents per la línia política i
moderada del partit regionalista és cada cop més perceptible, tot i mantenir una gran
prudència en el suport directe a les actuacions polítiques, presentant-les sempre com
una de les moltes contribucions cíviques que complia l'entitat.45
"Lliga Regionalista- participant el canvi de Junta i altra convidant al míting de protesta que
tindrà lloc al Novetats el proper diumenge."46

Al llarg de 1905, els regionalistes van anar guanyant posicions front als republicans,
gràcies a acords electorals amb diverses formacions conservadores, i aquests triomf
es confirmà en les eleccions del 12 de novembre de 1905, per a la periòdica
renovació general de l'Ajuntament de Barcelona.47 Per celebrar-ho es va organitzar
un dinar que volia aglutinar el màxim de forces i representacions de suport i
propaganda per a la Lliga Regionalista. Dies abans, aquesta celebració ja
incomodava a alguns elements identificats amb el centralisme més intolerant, pel que
suposava de victòria i reivindicació d'un catalanisme que s'entestaven en qualificar
de "separatista". Entretant la major part de les forces i associacions catalanes veien
en el triomf de la Lliga una esperança de deslliurar-se de "la invasió del centralisme
que amenaça acabar amb la vida municipal i amb la llibertat dels ciutadans"48. Per
això, malgrat la significació política que hom pogués atribuir a l'acte commemoratiu,

44

Actes J.D. O.C. 1-12-1904.
Entre aquestes col.laboracions es troba la del Patronat de Catalunya de lluita contra la tuberculòsi, una
malaltia que en la nova societat urbana s'estenia perillosament.
"Lluita contra la Tuberculosi, es cridat el Dr. Viñas i Cusí, que proposa a la Junta la celebració d'una vetllada
que podria donar el Patronat de Catalunya per a la Lluita contra.. i l'Academia de higiène de Catalaunya al
objecte d'estendre i propagar les mides higièniques contra aquesta terrible malaltia.Comprenent la junta la
gran obra que fa l'esmentat patronat, accepta la proposició". (Actes J.D. O.C. 17-3-1905).
46
Actes J.D. O.C. 16-1-1905.
47
Vid. Molas, I., "Lliga Catalana..."Vol. I, pàg. 63-70.
48
Vid. Història d'una política " op. cit. pàg.48. l'al.lusió al domini Lerrouxista en l'Ajuntament i en la vida
ciutadana és evident en aquest manifest emès per la Lliga a la opinió pública el 24 de juny de 1905, i que va
anar calant en la ciutadania al llarg dels mesos previs a les eleccions municipals.
45
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l'Orfeó Català creu un deure cívic donar suport a aquesta formació en aquesta nova
etapa de govern municipal.
"Cooperació àpat de la Victòria de la Lliga Regionalista.
Entra Joan Millet, i demana se li doni una contesta definitiva sobre la cooperació de l'Orfeó a
dit acte. Desprès de llarga discussió sobre la conveniència de que l'Orfeó prengui part en dit
acte, i donat el caràcter de l'esmentada festa s'acorda assistir-hi." 49

L'assalt d'un grup de militars al local del "Cu-cut" i de "La Veu de Catalunya", en
resposta al famós acudit del setmanari humorístic, creà una commoció general, però
més encara ho fou la resposta dels seus superiors i del govern, que d'aquesta
manera admetia la preeminència del poder militar per sobre del civil. Montero Ríos,
cap del govern suspèn les garanties constitucionals a Barcelona i dimiteix, mentre el
seu successor Segismundo Moret prepara una Llei de Jurisdiccions que reafirma el
predomini militar sobre l'Estat. En els següents mesos la situació a Barcelona és molt
tensa, havent-se de suspendre la majoria d'actes, audicions i concerts previstos a
conseqüència de l'Estat d'excepció.
"Concerts- En virtud de les circumstàncies especials en que es troba Barcelona, degudes a
la suspensió de garanties, s'aprova aplaçar els concerts del 15 i 18 desembre amb el
concurs de l'Escola Cantorum. Es delega al Sr. President visita a l'administrador del teatre
per veure si pot rescindir el compromís a ser possible sense perjudici per l'Orfeó.
També al mestre Pujol, que participi a M. Charles Bordes l'acord d'aplaçament concert".50

7-LES REALITZACIONS INSTITUCIONALS
7.1-LA REVISTA MUSICAL CATALANA.

El mes de gener de 1904, l'Orfeó Català aconsegueix fer realitat la publicació de la
Revista Musical Catalana, butlletí mensual de l'entitat, que tal com deia l'editorial del
seu primer número volia recollir totes les manifestacions musicals, no sols de
Catalunya sinó també els esdeveniments musicals més importants de l'estranger. La
proposta en ferm de Lluís Millet s'havia presentat, l'octubre de l'any anterior a la
directiva i en pocs mesos es fa una realitat51.
"El mestre Millet inicia la idea de publicar una revista mensual "butlletí de l'Orfeó a fi de lligar
les nostres relacions exteriors a les d'altres entitats musicals catalanes i estrangeres i tenir
una tribuna a on exposar els diferents projectes en cartera entre els la Institució de
Certàmens i Congressos musicals. "
S'aprova en principi la idea i s'encarrega als mestres de l'Orfeó l'estudi d'aquest important
assumpte".52
49

Actes J.D. O.C 16-11-1905.
Actes J.D. O.C 31-11-1905.
51
El projecte avança ràpidament, el 8-1-1904, es comunica a la Directiva que està pròxima la seva aparició, i
s'acorda repartirla de franc als socis coristes homes i dones.
50

52

Actes J.D.O.C. 5-10-1903.
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Sobre les intencions i objectius de la Revista, ens parla el mestre Millet en l'editorial
del primer número, que significativament respon al títol Per què?
"Aquesta publicació nostra volem que sia com una glosa de nostres cants, l'estudi dels
gèneres que conreuem, sa història, sa forma; la veu que desperti quelcom: l'afició a la
literatura a la bibliografia musical, que ens ajudi a formar consciència de lo que deu ésser la
música veritablement catalana"

Tanmateix, fent referència al nucli de personalitats i artístes que senten aquesta
comunitat d'interessos vers el renaixement de l'art musical català, escriu:
"Som pocs i febles per a la tasca que ens proposem, però tenim fe i pressentim que aviat
serem més i que això arrelarà. Ja tenim ara qui ens alenta i ajuda de valent: bons amics que
donaran valor a aquestes pàgines. Al davant d'ells hi tenim el mestre Pedrell, que amb amor
ens dóna la ma i en aquest primer número inicia una sèrie d'articles que han de començar a
assenyalar les fonts d'on hem de beure la perduda tradició musical catalana". (...)53
DISSENY DE LA REVISTA.

En aquesta primera etapa de la Revista, el director fou Joan Salvat, i Josep Maria
Folch i Torres n'era el secretari. Entre els col.laboradors, a més de Lluís Millet,
Amadeu Vives, F. Pujol i altres personalitats afins a l'Orfeó Català, es trobava de
manera significativa Felip Pedrell, qui va iniciar una sèrie d'articles musicològics:
"Músics Vells de la Terra"54, que constituí, en aquells moments, un dels elements
més atractius de la nova revista55.
L'índex dels primers números ens dona una idea del disseny i de les funcions
específiques que es donaven als continguts; Desprès d'un índex general de
matèries, la revista iniciava amb la secció Articles originals, on el primer número i
següents, reproduïen els treballs de Pedrell: "Músics vells de la terra". En aquests
estudis Pedrell desenvolupava la seva erudició i propagació didàctica parlant de la
vida i l'obra d'alguns músics poc coneguts, que havien tingut una importància
rellevant en la música catalana: Pere Albert Vila, Jaume Martí, Joan Barter, Francesc
Valls, etc...
Continuaven altres articles originals d'Amadeu Vives "Amb motiu de l'estrena
d'Acté"56, de Joan Manen, i a continuació J. Lamote de Grignon comentava, el llibret

53

RMC nº 1 gener 1904, Per què? pàg. 1.
Actes J.D. O.C.2-6-1905. "Proposició mestres Millet i Pujol imprimir "músics vells de la terra" de F.
Pedrell ha escrit per a la RMC sense cap retribució". Era una manera de compensar al mestre Pedrell, a qui
posteriorment se li van pagar algunes col.laboracions d'aquesta sèrie d'estudis sobre els músics catalans del
passat.
55
Cada fascicle contenia unes 20 pàgines de text, que més tard es van anar ampliant, fins arribar a 40 pàgines.
El format inicial va ser de quart ( fins1909 ), desprès va adoptar el d'octau fins a la nova reforma de l930, en
que va tornar a adoptar el format de quart.
56
obra amb música de Joan Manen que s'havia estrenat al liceu el 3 de desembre de l903.
54
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de l'obra, amb referències a les paraules de l'autor sobre les característiques i
motivacions d'aquella.57
A partir d'aquí començaven les seccions de notícies i correspondències iniciant
aquest bloc les informacions referides a l'Orfeó Català (Secció Oficial), musicalment i
institucional.58.
L'apartat Correspondències volia acostar els lectors als esdeveniments musicals de
les grans capitals d'Europa: Londres, Berlín, Paris..., particularment els
esdeveniments en aquesta capital eren seguits amb gran interès i se li dedicava
molta atenció, en aquest i en els següents números. Ara bé, de tant en tant també
arriben notícies més llunyanes desde Nova York o desde les capitals de l'Amèrica
hispana.
"New-York. Ens comuniquen desde Nordamèrica que l'eminent violoncel·lista i paisà nostre
en Pau Casals dona el dia 12 de gener un concert a Nova-York, obtenint un èxit
extraordinari. El dia 15, invitat pel president de la República dels Estats Units, tocà a la Casa
Blanca, davant de la gent diplomàtica i persones importants de la població, que no es
cansaren d'aplaudir i felicitar a en Casals, qui a Amèrica com aquí gosa de fama ben justa.
En Casals, després de terminada la seva tournée pels Estats Units, acompanyat del gran
Baüer, prou conegut i admirat del nostre públic, anirà pel mes d'abril a Xile, a l'Argentina, a
59
l'Uruguai i al Brasil, tornant a Europa pel setembre (...)"

En l'apartat Notes bibliogràfiques, els redactors de la revista, esmentaven les obres
publicades amb relació a la música. En el primer número es dona força importància
al "Llibre de Memòries" d'Esteve Suñol, un dels crítics més coneguts i vinculat a la
vida i obra de l'Orfeó Català en els seus primers anys. En cada número les notes
bibliogràfiques anunciaven les novetats d'importància i sovint feien una ressenya
crítica de les mateixes.
En el darrer apartat de la Revista, s'incloïa la crítica musical, de les audicions més
representatives. A l'apartat Catalunya, recull les activitats musicals desenvolupades
en altres entitats, especialment les catalanistes, com El "Foment Autonomista
Català", El Centre Escolar catalanista, l'Ateneu Barcelonès, l'Associació Wagneriana
etc... Tanmateix la Revista anunciava en cada número la creació de noves entitats
corals i les actuacions que aquestes feien, constituint un valuós document per a
resseguir l'evolució del moviment coral català, on especialment en els primers anys
s'hi constaten les actuacions d'alguns cors i societats claverians.
Aquest esquema inicial es va mantenir en els següents números, ampliant-ne o
modificant l'ordre inicial. De vegades també s'incloïen notícies que tot i no tenir una
relació directa amb la música, si tenia relació amb el tarannà de la Revista, per

57

RMC nº 1 gener de 1904, pàg. 6-7.
En el primer número, també s'anunciaven les bases de la primera Convocatòria de la Festa de la Música
Catalana.
59
RMC nº 2 Febrer 1904, Correspondències. pàg. 39.
58
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exemple en el primer número, s'inclou una informació sobre les "Solemnes festes a
Roma en commemoració del XIII Centenari de la mort de Sant Gregori Magne".
L'INTERCANVI DE PUBLICACIONS ESTRANGERES.
A partir del tercer número, Març de 1904, s'inclou també la referència i comentari de
les publicacions rebudes (la majoria a canvi de la RMC). Aquest intercanvi i
referència ens permet establir el tipus d'entitats i publicacions culturals i/o musicals
existents en l'Europa d'aquells anys. El nombre d'aquestes es va anar incrementant
en els següents números, el que significava ja un estímul per mantenir certs lligams
amb l'estranger i també amb altres entitats d'Espanya.
Entre aquestes revistes hi trobem algunes de llarga tradició com:"Monthly Musical
Record" de Londres, que en el primer any d'intercanvi amb la RMC, comptava ja
amb 34 anys d'edició, juntament amb d'altres més noves com "Le Courier Musical"
de Paris, publicació quinzenal, que només havia editat 3 números, en iniciar la
correspondència. Igual a l'anterior, aquesta revista analitzava el moviment musical
del seu país i establia correspondències a l'estranger, és a dir, si fa no fa, el mateix
que intentava fer la Revista Musical Catalana.
Hi havia revistes que relacionaven els fets i esdeveniments dels Orfeons: "L'Écho
des Orpheons" també apareguda l'any 1904 (gener), amb periodicitat quinzenal, que
recollia: Els concursos i Festivals, l'anàlisi de Cors i els concerts en general,
d'aquests i altres formacions musicals.
Altres com Le Menestrel, publicació francesa apareguda el 1903, tenia una
periodicitat setmanal i un objectiu cultural i social no tant específic com el món
musical.
També s'establí intercanvi amb revistes dedicades al món líric- teatral com La Rivista
Teatrale Italiana ( de Nàpols) apareguda a l900 i dedicada específicament al món
Líric i Teatral.
Un apartat important la constituïren revistes d'associacions musicals religioses, com
la Santa Cecilia (Torino), La Revue de chant Gregorien ( Grenoble),etc...
Entre les publicacions alemanyes, hi havia revistes de diversa orientació musical,
tradició, i periodicitat: com el setmanari Musikalisches Wochenblatt (de Leipzig
publicat desde 1871), que seguia el mateix criteri editorial aplicat per a la Revista
Musical: Informació musical, Notícies sobre drets d'autor, interpretació..., més
correspondència notícies, bibliografia i crítica; La "Zeitschift der Internationalen
Musikgesellschaft" (Revista de l'Associació internacional de Música), amb més o
menys el mateix disseny editorial.
L'intercanvi afavoria reproduir informacions de les audicions en poblacions on la
revista no tenia corresponsal, això si, sempre citant la font de la que s'havia obtingut
la notícia.
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Sense voler estendre'ns més en el contingut, ni la importància d'aquestes revistes
estrangeres i d'altres nacionals que s'aniran incorporant al llarg de 1904 i dels
següents anys, volem constatar que el disseny de la Revista Musical, responia a un
criteri editorial assumit o refrendat per altres publicacions de diversos països amb un
objectiu similar al de la publicació de l'Orfeó Català. La seva novetat i qualitat
específica, es troba més en el fet de ser la primera en cobrir aquest àmbit editorial
específicament, que en la innovació tècnica o artística. Ja que no hi havia cap altra
publicació que aleshores es dediqués exclusivament al món musical, ni medis i
voluntat per a dur-la a terme.
"Conscients de la funció que els pertocava en l'obra de la restauració musical de Catalunya,
el mateix any que començava l'acció estimuladora de les Festes de la Música, els homes de
l'Orfeó Català iniciaven la publicació de la revista, la primera que sortia en llengua catalana
destinada exclusivament a la música."60

La revista no podia limitar-se a ser únicament un portaveu de l'Orfeó Català i de les
seves activitats, sinó que intentava lligar tota la vida musical de Catalunya, de forma
més o menys imparcial, tot i que com veurem donant preeminència a aquelles
entitats i activitats que més sintonitzaven amb la visió que de la música universal i
autòctona tenia l'entitat.

ELS OBJECTIUS DE LA REVISTA.
En aquest sentit, l'altre objectiu de la Revista, era connectar amb els nuclis musicals
més importants d'Europa i més tard d'Amèrica, per oferir informacions als lectors i
alhora donar a conèixer mitjançant l'intercanvi de publicacions el desenvolupament
musical de Catalunya, dels seus artístes i entitats. Per això en les seves
correspondències hom va seguir els concerts, gires i esdeveniments principals
d'aquests: J. Manen, E. Granados, I.Albeniz, P. Casals, J.Massià, Maria Gay, Maria
Barrientos, etc... La Revista Musica Catalana, doncs era una finestra oberta a tot el
que passava en el món musical dins i fora de les nostres fronteres, i només amb
aquest sentit, ja complia un paper prou important per a vincular la nostra música als
grans corrents i esdeveniments artístics de l'època; però a més, la revista també es
va proposar una activitat pedagògica (o didàctica). Malgrat algunes incursions
esporàdiques, iniciada, en especial, per Pedrell, la musicologia era a casa nostra
una ciència incipient, per això es van proposar treballar en aquest sentit amb la
introducció d'estudis i assaigs musicològics i d'història de la música. Tanmateix,
l'etnografia i el folklore, treballats per altres institucions i publicacions desde els
principis de la Renaixença, van tenir també el seu racó en la Revista Musical
Catalana, desde els primers anys de publicació.
"... Van sentir l'obligació de preveure i estimular l'expandiment d'aquesta ciència musical i per
això no es van limitar a concebre una publicació simplement informativa, sinó que li van obrir
els horitzons amples dels assaigs i estudis, talment que abans que Catalunya pogués
60

Gal.lí A. "Hª de les Institucions..." op. cit. Vol. XII, pàg. 70.
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comptar amb una revista literària de tipus nacional ells, anticipant-se de molts anys, en van
realitzar una per a la música. Més endavant, quan els estudis musicals aprofundits van
ésser estimulats per la Biblioteca de Catalunya i per l'Obra del Cançoner, els treballs
científics van trobar els propis mitjans de publicació, però el mèrit d'haver-los obert pas en
llengua catalana correspon sempre a la revista publicada per l'Orfeó Català."61

Un altre dels elements característics de la Revista, en paral.lel a l'acció estimulada
per cor, va ser l'atenció a la música religiosa i a la polifonia dels segles XV i XVI,
gèneres en els que l'Orfeó Català va exercir una àmplia tasca de divulgació, que
seguiren altres entitats corals de tota Espanya.
En línies generals la Revista Musical Catalana va suposar una novetat i un estímul
durant aquells anys; un exemple que seguiren després altres butlletins d'entitats
musicals, sense però arribar al nivell de qualitat i encara menys la llarga durada
d'aquella publicació, que en poc temps i degut a la representativitat de l'entitat Orfeó
Català, va esdevenir un referent important de la vida musical catalana i espanyola.
Més endavant tot i el reconeixement general de l'obra feta per la Revista Musical,
hom farà esment del seu conservadurisme, de la seva visió parcial i selecció en
funció de les seves afinitats i preferències, bandejant innovacions massa arriscades
o incompreses. Galí els defensa com a pioners, justificant la seva selecció en base a
la necessitat d'iniciar una obra ingent, on tot estava per fer, i on la tria es va fer
talment en funció del que ells consideraven prioritari.
"... els homes que havien contribuït a divulgar la consciència i el sentiment de la cançó
popular, que ens havien acostumat als grans autors i a les grans obres musicals de tos els
temps, que havien introduït la música polifònica i àdhuc amb una certa prelació a les
disposicions papals havien revalorat entres nosaltres les meravelles del cant gregorià havien
fet prou feina perquè se'ls pogués fer retret de no seguir els avatars de les darreres
innovacions musicals62"

No coincidim amb aquesta valoració de Galí, perquè considerem que malgrat
l'estímul, i tot reconeixent la meritòria i necessària feina d'iniciació empresa per la
"Revista Musical Catalana", aquesta parcialitat de plantejaments va ser conscient
desde l'inici, dirigint la informació i formació musical vers uns camps, gèneres i autors
i excloent, en conseqüència, uns altres. Aquest fet, no hagués tingut més
transcendència si hagués hagut la possibilitat de contrarestar la línia de la "Revista
Musical" amb altres publicacions específicament musicals, inexistents en aquells
anys com el mateix Galí apunta. Anticipem també la nostra rèplica a l'ús que
posteriorment va fer del seu prestigi i recursos per imposar la seva orientació musical
en perjudici d'altres iniciatives, tal i com apuntarem més endavant63.
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Gal.lí A. "Hª de les Institucions..." op. cit. Vol. XII,pàg. 70.
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Gal.lí A. "Hª de les Institucions..." op. cit. Vol. XII,pàg. 71
Una de les primeres crítiques i polémiques de la RMC, contra la conferència donada per Jaume Brossa a
l'Ateneu Barcelonès ( 6 novembre de 1906), sobre "El Nacionalisme en l'art i en la literatura", a RMC nº 35.
"Pertorbacions"F.Pujol, pàg.203-207.
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EL FINANÇAMENT DE LA REVISTA.
Econòmicament la Revista Musical Catalana, era finançada amb un pressupost
assignat per l'Orfeó Català, que pràcticament arribava a cobrir les despeses
d'impressió. Les col.laboracions eren voluntàries, i quan s'havien de pagar, com la
sèrie d'articles inicials de Pedrell, la Junta va tenir problemes per poder aconseguir
els diners, fins el punt de demanar al mestre que no continués la seva sèrie, per
motius econòmics. La situació no va variar gaire al llarg dels anys, i va fer en
diverses ocasions replantejar-se la publicació. Cal recordar que el mateix any en què
s'inicia la publicació, l'Orfeó havia emprès la construcció del Palau de la Música
Catalana, el seu estatge definitiu, obra ingent que va requerir molts esforços i al
mateix temps obrí una etapa de penúria econòmica, que feia imprescindible retallar
les despeses. Per això els primers anys sobretot, la revista es va mantenir en base al
voluntarisme dels col.laboradors que sovint no podien cobrar o cobraven per sota del
que hagués estat raonable. Això sens dubte, va privar d'aconseguir col.laboracions i
estudis importants, però com es partia pràcticament de zero, tot el que es va publicar
tenia el seu interès, i tot i la penúria de medis, va mantenir la continuïtat malgrat el
dèficit acumulat.64
Igualment, any rere any, a les Juntes Generals, hom havia de justificar el dèficit que
deixava la revista i que hom argumentava, com totes les accions empreses en
aquells anys per l'entitat, com una tasca voluntarista i patriòtica per assolir una
finalitat superior, en aquest cas lligar relacions entre l'Orfeó Català i altres
publicacions i entitats musicals, espanyoles i estrangeres amb qui s'intercanvia la
revista65:
Per tancar aquesta breu descripció cal parlar d'una de les formes de finançament
que aleshores era bàsica per a totes les publicacions: La publicitat; la que apareixia
en els primers números de la RMC, era molt escassa: dues cases de pianos i una
casa de partitures- R.Ribas- tot i que desprès aquesta s'ampliarà amb establiments
que es mantenen en la mateixa sintonia. En ser una publicació de l'Orfeó Català,
sempre mantindrà una línia publicitària molt rigorosa: negocis d'instruments musicals,
acadèmies, llibreries, tipografies, editorials de partitures etc..., mai no van aparèixer
com a la resta de publicacions del moment anuncis de remeis, modes, o articles de
consum, tot i que aquesta publicitat hauria pogut ajudar a mantenir la precària
situació econòmica de la revista.

64

Al llarg dels seus anys d'existència, la revista sempre va ser deficitària, però la tasca que desenvolupava es
va considerar tant important per l'entitat que aquesta assumí sempre la despesa, tot procurant patrocinadors
que ajudessin a absorvir les despeses. En els anys vint, el principal d'aquests patrocinadors fou Francesc
Cambó, qui prestava una subvenció anual de 500 ptas.
65
J.Gral. O.C.22-1-1905. "...El president crida l'atenció respecte 2 partides la de la RMC i FMC, que segons es
despren de l'estat de comptes deixen un dèficit per lo que als Srs. socis a que aconsegueixin suscriptors per a la
Revista, mentre la J.D. se preocupa d'estudiar la manera de que la celebració de l'esmentada festa no resulti tan
gravosa per la Caixa de l'Orfeó Català".
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En els primers anys la revista era repartida entre els socis de l'Orfeó, i es demanava
a aquests que fessin publicitat entre les seves amistats per aconseguir
subscripcions. Com es normal aquestes no eren gaire nombroses, perquè tot i ser
molt valorada entre els simpatitzants i amics de la música i del catalanisme, no
deixava de ser una revista molt específica, i per tant tenia un públic especialitzat a afí
a l'entitat. Cal tenir present a més, que l'import de la subscripció era una despesa
difícil d'assumir entre les classes treballadores.
No obstant per la via d'intercanvi a entitats, la revista arribava a molts lectors, que era
en definitiva l'objectiu, no material, que els seus promotors s'havien marcat. En
aquest sentit la Revista Musical Catalana, es va convertir en una publicació molt
llegida (encara que manquessin subscriptor o compradors individuals), i com hem dit
molt valorada, i capaç de dirigir en un sentit o altre l'opinió pública en matèria
musical.
No tenim referències de la influència o impacte d'aquesta revista en l'exterior, però el
fet de constituir una de les poques publicacions musicals que arribaven a l'exterior
sobre la vida musical de Catalunya i Espanya, si més no, proporcionà un prestigi
molt gran, vist des de fora i també en la trajectòria històrica, el fet de poder mantenir
una publicació amb les característiques de qualitat i especialització que tenia la
Revista musical Catalana, la convertia en l'únic testimoni del moment i per tant, en
element sense preu, i quasi indiscutible per als estudis musicals que s'han fet
posteriorment sobre aquesta època.
Es ben cert que els crítics i artístes estrangers, que visitaven l'Orfeó Català atrets per
les notícies de l'entitat, no sortien decebuts, sinó que incrementaven llur admiració, i
amb això refermaven la veracitat del desenvolupament artístic i de les opinions
expressades per la revista. Aquesta admiració, no era expressada solament a través
de la revista musical, sinó també en altres publicacions nacionals i estrangeres, però
sense cap dubte, la tasca d'introducció i propaganda del que estava desenvolupant
l'Orfeó Català i en general les formacions i músics catalans, van tenir-ne un gran pes,
en l'interès exterior per conèixer les activitats i esdeveniments importants de la
música catalana i espanyola66
ELS RESPONSABLES DE LA REVISTA MUSICAL I ELS SEUS COL.LABORADORS.

Com a qualsevol activitat empresa per l'Orfeó Català, Lluís Millet, va ser l'inspirador i
el motor de la publicació, seguit per Francesc Pujol, el seu col.laborador inestimable,
en les tasques del Cor, de l'administració i gestió de l'empresa del Palau de la
Música i també l'organitzador de l'arxiu i biblioteca de l'entitat. Pujol posseïa unes
qualitats musicals i organitzatives que el feien puntal bàsic de la Revista Musical, així
com de les altres activitats desenvolupades en l'Orfeó Català, però les seves
múltiples activitats a la casa, precisaven cercar una persona que es responsabilitzés
exclusivament de la feina editorial, per això hom designà Joan Salvat com a primer
66

A.Galí aporta en aquests sentit les opinions de Vincent d'Indy, Richard Strauss i Kurt Schindler, músics que
al llarg d'aquest treball apareixen en diverses ocasions. Vid. Galí, A. op. cit. pàg. 66-67.
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redactor en cap (1904-1913), amb l'ajut d'un especialista com Josep Mª Folch i
Torres, que ocupà en primer lloc el càrrec de Secretari de redacció (1904-1906),
feina que continuà el seu germà Ignasi Folch i Torres (1906-1922)67.
En aquesta primera etapa la Revista Musical es convertí en una publicació
respectada i valorada en el món de la música i la cultura nacional i estrangera.
Juntament amb aquests, col.laboraren un estol de músics catalans que sentien d'una
manera o altra la necessitat de normalitzar i fer progressar la situació musical del
país, alguns d'ells figures consagrades en els seus respectius gèneres: composició,
interpretació, musicologia, etc..,
L'estil literari de la Revista (que com ja hem dit seguia un nivell tècnic i una línia
editorial dissenyada per les revistes especialitzades europees), volia conjuminar
modernitat i tradició, quin resultat era un híbrid entre l'Avenç i la Renaixensa; tot i que
sovint recordava més aquesta darrera, en els aspectes morfosintàctics i lèxics (en
aquesta primera etapa). La Revista musical Catalana no va adoptar les Normes
Ortogràfiques iniciades per Pompeu Fabra i per l'Avenç fins a 1913, (molt temps
desprès de ser imposades per l'Institut d'Estudis Catalans). Aquesta normalització va
ser força polèmica, no sols a la Revista, sinó en la resta de documentació de l'Orfeó
Català, i fins molt temps desprès d'aplicar-se, alguns autors i col.laboradors, seran
molt reticents a publicar els textos normalitzats. 68

7.2-LA FESTA DE LA MÚSICA CATALANA.
Després de diverses temptatives, l'Orfeó Català també aconseguirà fer realitat la
celebració de la Festa de la Música Catalana, la primera celebrada el 24 de juliol de
1904, que comptà amb el suport i la concurrència de músics de gran prestigi, i també
d'entitats públiques i privades que hi concediren els diversos premis per a aquesta i
successives convocatòries.
Els principals objectius de la Festa de la Música Catalana era estimular la producció
d'obres musicals, especialment les dedicades a la música coral en tots els gèneres,
però al mateix temps com indiquen els cartells de cadascuna de les festes, també es
va cercar de potenciar altres gèneres i conjunts musicals com els quartets
instrumentals, poemes simfònics etc..., sense oblidar els reculls populars o religiosos
coneguts per tradició oral, però inèdits per al públic, per tractar-se d'obres no
transcrites en llenguatge musical.
"... doncs, d'on havia de prendre caràcter el nostre art de la música? de la nostra tradició
musical? on era? qui la coneixia? si fins avui dia, que hi ha feinadors benemèrits que en
67

A partir de l914, es feren càrrec de la redacció Frederic Lliurat i Vicenç Mª de Gibert (1914-1922)
Finalment en la darrera etapa de la Revista, abans d'iniciar-se la Guerra Civil ( 1923-1936) foren redactors en
cap Frederic Lliurat i Joan Salvat. Durant el període de la Dictadura de Primo de Rivera ocupà la secretaria
Jaume Martí Marull (1923-1929), fent-se càrrec desprès Lluís Mª Millet (1930-1936), fill de Lluís Millet, i
futur director de l'Orfeó Català.
68
La polèmica sobre aquest tema la seguirem en el capítol corresponent.
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treuen a llum el que poden, encara no podem dir que la coneixem de veritat; com podien
nodrir-se els primers músics catalanistes, que aspiraven a fer un art musical que respongués
a aquell sentiment jovenívol d'amor a la pàtria renascuda (...) Els nostres músics no tenien
cap més element que la cançó, que aquella melodia que deixaven oblidada en el poble els
vells professionals, i que llavors els joves músics, amb l'amor a Catalunya Viva, trobaven tan
formosa, tan virginal, tan graciosa, escaient i nova. (...)"69

La Festa de la Música Catalana, en definitiva volia ser quelcom semblant, en la
música, al que havia representat els Jocs Florals per a la literatura catalana. D'aquí
que el ritual de la Festa, s'assemblés força al que desde 1859 s'hi feia en els Jocs
Florals, amb elecció de la "Reina de la Festa" inclosa70, i discursos amarats de
emocionalitat patriòtica71. La música i la poesia eren per a tots els que hi creien en
aquests instruments, la millor manera d'expressar el sentiment de la pàtria com una
comunitat Històrica i espiritual.
"... Quina transformació més esplendent s'ha operat en l'Art, en els artistes i en els pobles
moderns assedegats de lirisme. (...)
Que bé sabem adonar-nos del que significa aquest moment en la vida de l'Art nostre, i de
l'artista en comunicació amb el poble! (...)"72

Les tres primeres festes, 24 de juliol de 1904, 28 de maig de 1905, i 4 de juny de
1906, tingueren un gran èxit de públic, al mateix temps que crearen expectatives
entre el col.lectiu de músics i erudits que hi veieren la manera de donar-se a conèixer
i fer públic el seu treball. Les dues primeres foren presidides per Felip Pedrell73, i la
tercera per Antoni Nicolau.
Tot i que, en principi, la Festa s'havia de celebrar cada any, a partir de 1907, degut a
les circumstàncies econòmiques derivades de la construcció del Palau de la Música,
hom decidí espaiar la convocatòria de la Festa cada dos anys, i fer-la coincidir amb
la inauguració prevista del Casal de l'Orfeó Català. Aquests projectes però es veieren
frustrats en diverses ocasions a causa de les circumstàncies polítiques i
econòmiques. La quarta Festa, en efecte se celebrà a 1908, i fou potser una de les
més importants pel context- Solidaritat Catalana- en què se celebrà. A partir d'aquí
les següents Festes de la Música Catalana, sempre es trobaren amb problemes que
feren necessari l'ajornament, i per tant no s'aconseguí una periodicitat regular en les
convocatòries. En total se celebraren nou Festes de la Música Catalana fins a la
69

Lluís Millet, "La Música en el nostre Renaixement" RMC, 1933, pàg. 317-323.
L'estructura era la següent: Discurs inaugural, discurs presidencial, Memòria del Jurat i proclamació del
veredicte. La Reina de la Festa, era escollida per l'autor que hom considerava guanyador del premi més
important. A continuació s'interpretaven les obres premiades, seguia un discurs d'agraïment i com a cloenda
s'entonava El cant de la Senyera i Els segadors.
71
Vid. RMC nº8 Agost de 1904, Festa de la Música Catalana, pàg. 161-168.; RMC nº 17,Maig 1905, Festa de
la Música Catalana pàg.113-120. RMC nº 30 Juny 1906, pàg. 110-120.
72
Discurs presidencial de F. Pedrell, 1ª Festa de la Música Catalana, 1904, RMC nº 8, agost 1904, pàg. 161.
73
En la primera edició figuraven a més de Pedrell, Josep Garcia Robles, Antoni Nicolau, Eusebi Daniel i Lluís
Millet. En l'edició de 1905, hi figuraven amb Pedrell, F. de P. Sánchez Gavagnach, Fancesc Alió, Joan
Lamote de Grignon i Lluís Millet. En l'edició de 1906 hi figurava Antoni Nicolau com a president, del jurat
acompanyat de Enric Granados, Domenech Mas i Serracant, Lluís Millet i Francesc Pujol. Tots aquests
músics formaven part del cercle afí a l'Orfeó Català.
70
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Dictadura de Primo de Rivera (1904, 1905, 1906, 1908, 1911, 1915, 1917, 1920,
1922) , desprès de la Dictadura, de Primo de Rivera, no es va fer cap intent per
resucitar una Festa Musical que hom veia com quelcom arcaic,74 els seus objectius
principals es canalitzaren a través d'altres projectes, com els "Concursos Patxot",75
si bé és cert que alguns grans cors i orfeons de Catalunya76 i també altres entitats
convocaren concursos musicals amb objectius similars, cap tingué una significació i
un simbolisme tant eloqüent de la tradició catalanista com la Festa de la Música
Catalana.
Alexandre Galí, tot i considerar la necessitat d'estimular la producció coral en funció i
creixença del moviment, va ser molt crític amb la quantitat i qualitat del repertori
premiat en les festes de la música catalana
"... Ara bé: en la realització del pensament els resultats no van correspondre ni de bon tros al
que se'n podia esperar. En ells mateixos, uns certàmens musicals en què s'executaven les
peces premiades no eren pas desencertats; potser esqueien més en el pla musical que en el
de la poesia, però es veu que no hi havia casa per a tant moble. (...) Catalunya havia tret
l'Orfeó i no arribava més enllà. Encara mancava ambient musical; no hi havia prou cultura
musical aprofundida, prou gruix de tradició ni per als qui havien de compondre les peces ni
per als qui les havien d'escoltar. L'Orfeó podia viure i prosperar sense pagar el director,
tanmateix un certament musical havia d'ésser magre amb premis de 500 pessetes els més
alts. Però evidentment, 500 pessetes representaven aleshores l'índex més elevat de l'esforç
que econòmicament Catalunya i els prohoms catalans estaven disposats a fer per a
estimular la producció musical. Per això les festes organitzades amb tantes intermitències
van brillar tan poc. (...) Quantes són les peces premiades en les Festes incorporades
definitivament en el repertori de l'Orfeó que les va haver d'aprendre puix eren cantades en
l'acte de la Festa? si algú s'entreté a cercar-ho, tindrà, potser, l'índex més autèntic de
l'eficàcia d'aquells actes."77

Pere Artís en canvi, veu en la producció d'obres presentades a les Festes de la
Música Catalana un utillatge necessari i eficaç, ben adaptat a les necessitats i
preferències del moment.
"... S'imposava doncs, com a tasca urgent i prioritària, la formació d'un corpus de música
coral que respongués a una doble condició: la particular estètica del moment i les
possibilitats expressives dels cors. (...) L'estímul dels concursos i certàmens, de resultats tan
positius en l'àmbit literari, es revelà també fortament eficaç en l'aplegament de cançons
tradicionals, en l'harmonització i en la creació d'obres originals.
No és d'estranyar, en aquest punt, el gran influx del cançoner tradicional, considerat pels
teòrics del moment com la base essencial i imprescindible per a la constitució d'una música
catalana. Era com tot el moviment modernista un retorn a les fonts primitives, al tronc bàsic.
En aquest sentit, fou absolutament decisiva la influència de Felip Pedrell. (...) D'altra banda la
74

la desena festa no es va arribar a celebrar mai fins a la seva restauració amb un altre caire després de la mor
de Franco i la instauració de la Democràcia en Espanya.
75
Vid. Artís, P. "El cant..."op. cit. pàg. 148
76
Una de les més representatives fou la Festa de la Poesia i de la Música, convocada per l'Orfeó Gracienc a
partir de 1917
77
Galí, A. "Hª de les Institucions...." Vol.XII, op. cit. pàg. 69
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cançó popular era pràcticament l'únic material a l'abast dels músics que- empesos per un fort
sentiment nacionalista- aspiraven a dotar el país d'una fesomia pròpia."78

Aquestes opinions discrepants, corroboren no obstant la nostra argumentació sobre
l'orientació particular, i selectiva que hom intentà donar a la música catalana desde
el cercle de músics que tècnica i institucionalment dominaren l'ambient musical
barceloní desde començaments de segle, fins ben entrats els anys vint. Però
aquesta idea no ha de fer-nos perdre de vista la tasca estimuladora en la composició
d'obres i autors que altrament no haguessin trobat una aplicació a les seves aptituds.
Les obres d'art, estan sotmeses a valoracions i revaloritzacions estètiques cícliques,
que al marge d'altres consideracions, poden explicar perquè determinades peces
tenen un èxit efímer i altres es consoliden com a obres mestres. Tampoc no creiem
que el geni compositiu d'un músic és pugui valorar en funció del premi al que aspira,
d'aquí que tot i semblar-nos correcta la crítica de A.Galí, vers la quantitat del
mecenatge, i dels premis, creiem que la manca d'obres "mestres", respon més al
mimetisme del moment que coartava, en certa manera, la llibertat dels artistes, i en
tot cas també al geni compositiu d'aquests, als que probablement es valorava en
funció d'uns determinats canons, que eren els que imposaven els jurats.
És, però que sense producció no es composen obres mestres, i en aquest sentit
creiem fermament que tant la Festa de la Música Catalana, com les altres més
modestes, i encara més les diverses modalitats dels concursos convocats per Rafael
Patxot, iniciats a partir de 1919, constituïren un estímul, malgrat les mancances
estructurals i tècniques que puguem atribuir-los.

7.3-LA CONSTRUCCIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.
Va ser també en aquests anys, que l'Orfeó realitzà l'obra institucional més important
de la seva història, en construir un edifici que a més de dotar a Barcelona de l'auditori
musical que precisava, va ésser concebut com un monument artístic representatiu
de l'art modernista. Aquesta construcció, molt per sobre de les possibilitats
econòmiques de qualsevol entitat individual del moment, va ser empresa com una
obra col.lectiva, aconseguint la participació de molts obligacionistes que a més de
l'interès econòmic posaren la confiança en una entitat que era tot un símbol de
catalanitat.
"La Junta Directiva, fent ús de l'autorització que li fou donada per la Junta General del dia
14 de març, de l904, va adquirir un terreny situat al carrer Més alt de St. Pere, immediat a
l’església de St. Francisco de Paula, i amb façanes a dit carrer i al Passatge de Cameros,
amb destí a edificar-hi l’hostatge social de l’Orfeó Català, i una gran Sala d’audicions, baix
el plan de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
L’Orfeó per a portar a cap aquest hermós projecte ha fet un empréstit de 600.000
pessetes en obligacions amortitzables, al portador, en dues sèries de 500 i 1.000
pessetes, a l’interès anyal del 4%. Tots heu pogut veure els plans i projectes del nostre
nou hostatge i de la gran Sala d’Adicions, la que a més d’esser una obra de veritable
78

Artís, P. "El cant..." op. cit. pàg.135-136.
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utilitat per l’Orfeó, ve a omplir una necessitat a Barcelona, a la nostra estimada ciutat, que
mancada de tot suport i protecció oficial, va creixent sempre, cada dia amb nou braó
mercés a l’esforç i iniciativa particulars dels que l’estimen i la volen culta i próspera.
Aquests plans i l’hermós projecte de la façana, han merescut elogis de l'opinió i de la
premsa, són deguts a l’eminent arquitecte i distingit patrici en Lluís Domènec i Muntaner,
al que s’encarregà aquest treball en atenció a sa doble representació social i pels seus
mérits gens desmentits en la seva obra per nosaltres.
Tots n’hem d’estar orgullosos de la realització d’aquest projecte que amb tanta il.lusio feia
anys que cobejava l’Orfeó Català; tots n’hem d’estar satisfets de veure ja començats els
treballs per a l’erecció d’aquest Monument que les iniciatives nostres ofereixen a la ciutat,
per a que pugui hostatjar dignament totes les manifestacions artístiques que avui no
poden pas desenrotllar-se per mancar-les el que l’Orfeó, ajudat del valiós element
particular, els hi ofereix generosament per al bé del mateix Art i de la nostra volguda
Pàtria".79

Tot i l'entusiasme inicial, la construcció del Palau de la Música, portà molts mals de
cap a l'entitat, tant econòmica com socialment, doncs durant uns anys es van haver
de fer molts equilibris i sacrificis per a poder compaginar els projectes artístics amb
les despeses i obligacions contretes. Aquest fet, poques vegades destacat,
condicionarà molt l'actuació de l'Orfeó Català entre 1904 i 1910, tot i que a partir
d'aquest moment les circumstàncies econòmiques, encara difícils, permeten albirar
que l'Orfeó Català, podrà rentabilitzar, com a empresa de concerts, la seva inversió i
fer front als préstecs i obligacions contretes.
No obstant, al llarg de l'any 1904 i 1905, tots els documents oficials, i també la
Revista Musical Catalana, mantenen la il·lusió en saber que s'està realitzant un
somni i un símbol, del que representa la vitalitat i la iniciativa privada catalana. Totes
aquestes circumstàncies es van voler ressaltar en l'acte d'inauguració de les obrescol·locació de la primera pedra- del que havia de ser "el palau dels cants", que es va
fer coincidir la Diada de Sant Jordi, 23 d'abril, que aquell any a més coincidia amb el
de Pasqual de Resurrecció; una coincidència que per a la visió catalanista i religiosa
de l'entitat calia aprofitar per refermar el simbolisme de l'obra.
"... era massa temptador veure-les arribar tant gaiament i de bracet per a deixar-les passar
sense demanar-les part en la nostra obra, sense fer que aquesta data memorable, que tota
sola és un poema d'esperances perquè inclou un símbol de llibertat i un commemorament de
resurrecció s'enllacés amb les nostres il.lusions. (...)
Per això la Junta de l'Orfeó Català va acordar.... col.locar una pedra commemorativa en els
fonaments del que serà el nostre casal, el casal de la Música Catalana, en memòria del
començament de les obres. (...)
Al mig del solar s'hi alçava la cabria, bellament engarlandada amb flors, cintes i banderes
catalanes que sostenia la pedra commemorativa, en la que s'hi llegia aquesta inscripció
"Orfeó Català, 10 abril de 1905"80

La cerimònia religiosa de benedicció la feu en nom del Cardenal Casañas, el rector
de la parròquia de Sant Francesc de Paula, a la que pertanyia el terreny on s'havia
79
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Memòria O.C. 1904, pàg. 9.
Es la data real de preparació del terreny per iniciar les obres.
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d'edificar l'edifici, qui expressà "el goig que sentia de tenir en el terme parroquial el
palau, que qualificà de bona música".
Igualment el President Joaquim Cabot i Rovira glossà la transcendència de l'acte i
llegí l'acta que es guardaria dins la pedra, que diu així:
"En la ciutat de Barcelona- avui, diada de Pasqua Florida i Festa del gloriós Sant Jordi, patró
de la nostra estimada Catalunya, constituïda en aquest lloc la Junta directiva de l'Orfeó
Català, institució coral fundada l'any 1891, composta al present de 185 socis coristes i de
1358 socis protectors,- ha dipositat aquesta pedra (un cop beneïda) en els fonaments de
l'edifici- per a arxivar-hi junt amb altres records- aquesta acta- en la que es consignen les
dates memorables del dia 13 d'octubre de l'any 1904- en que fou adquirida per l'Orfeó la
propietat d'aquest terreny,- del dia 13 d'enguany- en que s'hi començaren les excavacions
per a sentar-hi els fonaments,- i la del 10 d'abril,-també d'enguany,- en que s'inauguren les
obres d'aquest edifici- que ajudant Déu- i per enaltiment de l'Art i de Catalunya, -s'ha de
veure coronat per la gloriosa bandera de la terra- Barcelona 23 d'abril de l'any 1905".

L'acta fou firmada per tots els components de la Junta Directiva i mestres, a més
d'alguns coristes fundadors de les diferents seccions i també pels representants de
les principals publicacions de Barcelona:
"seguidament varen posar sos noms a l'acta els Srs. Folch i Torres (LLuís Mª), representant
de La Veu de Catalunya; Matheu, de la Il.lustració Catalana, Oliver, del Diario de Barcelona,
Bertran, de La Vanguardia, i Folch i Torres ( Josep Mª ) de la Revista Musical Catalana.
Un cop firmada l'acta, fou dipositada, junt amb un distintiu de corista de l'Orfeó, monedes
d'argent i coure de la Unió catalanista, i exemplars de La Renaixensa, de la Veu de
Catalunya i de la Revista Musical Catalana, en un pot de metall i després dintre de la pedra
commemorativa, la qual estava guarnida amb un hermós ramell de flors lligat amb riques
cintes dels colors nacionals de Catalunya.
Al moment de soterrar la pedra, els presents es descobriren, cantant Els Segadors i el Cant
de la Senyera. Fou un moment emocionant que difícilment s'esborrarà del cor dels que foren
presents en aquest acte inoblidable. (...)"81

L'optimisme amb que s'emprenia l'empresa va ser la clau, fins i tot en els moments
difícils, de que l'Orfeó Català emprengués una obra que estava molt per sobre de
les seves possibilitats associatives, i aquest optimisme va ser en bona part i
malgrat les maltempsades obra d'un Joaquim Cabot jove i emprenedor, capaç de
convèncer amb la seva energia i visió de futur els més pessimistes.
"... Com imaginar l’esforç que en aquells moments representava un projecte de centenars
de milers de pessetes? Doncs mediteu que era una entitat artística, una entitat musical la
que cobejava semblant projecte. Jo em sentia anorreat davant de tanta gosadia.
Faríem un emprèstit de sis-centes mil pessetes i compraríem un solar i construiríem un
Palau. Un solar centrat en la ciutat de Barcelona!- Mireu que volia coratge l’anar a
negociar la compra. Si la sola adquisició del solar havia de representar cinquanta-mil
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Memòria O.C. 1905 pàg. 10-12, també tot l'acte i detalls a RMC nº 17, maig de 1905.
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duros.- Jo m’esgarrifava.- I En Joaquim Cabot tan cofoi, tan segur, tan convençut, tant
optimista.- Quina fe que arribà a inspirar-me
El Palau no podia allunyar-se dels barris d’on sortien els coristes. Vet aquí explicat
l’emplaçament del solar. De cop ens en demanaren a raó d’onze pessetes el pam. I
l’obtinguérem a raó de sis pessetes setanta cèntims.- Quina meravella de persistència, de
fermesa, de diplomàcia!
Però i els diners?- Aquí, de l’optimisme del nostre President.—L’Orfeó Català, es deia, no
és senzillament una entitat musical. L’Orfeó Català és una institució patriòtica que
desplega una actuació transcendental, que té fondament emocionada l’ànima catalana. I
En Joaquim Cabot, sentia l’absoluta convicció que els barcelonins, que els catalans,
l’ajudarien, que els nostres projectes trencarien el cor dels seus propis amics, dels amics
de l’Orfeó Català, dels amants de Catalunya.
I emprenguérem la subscripció de l’emprèstit, anant de casa en casa. Aquí, de la meva
admiració! Al sortir de cada una de les visites havíem aconseguit o bé la subscripció d’una
làmina de cinc-centes pessetes, o tot al més de dues làmines, o sigui mil pessetes. I en
Joaquim Cabot es mostrava tan satisfet de l'èxit de les visites!”Tot anirà endavant”, deia,
content i optimista. Jo, mentrestant, pensava. Encara que descomptem les nostres
subscripcions més quantioses, que es podien comptar amb els dits, amb aquest pas
haurem de celebrar, pel cap baix, sis-centes visites. No haguérem d’arribar a tantes; però
entre uns i altres foren moltes.
En Cabot, coneixia a tothom, i confiava en tothom. I el que és de remarcar, també és que
tothom confiava en ell, i al propi temps tothom estimava l’Orfeó Català. Nosaltres oferíem
un interès moderat i una amortització gradual de les làmines. No s’ho escoltaven gaire els
subscriptors. Més aviat consideraven que feien un donatiu gratuït, absolutament
desinteressat i potser aventurat"82.

En efecte, molts dels obligacionistes van anant cedint interessos i làmines per tal que
la construcció i l'adequació de l'auditori pogués ésser una realitat, convençuts de que
aquella era una obra col.lectiva que interessava no sols als amants de la música sinó
a tots els catalans. El Palau de la Música, la casa dels cants, com se li va dir, era un
altre símbol de l'emergència de la nova Catalunya.
"Comunicacions- Associació Wagneriana cedint els interessos del 1r trimestre per a
l'Orgue.83

A partir d'aquell moment, les donacions a favor de l'entitat s'incrementen no sols en
títols o interessos sinó també en llibres, partitures, instruments, peces d'art i altres
llegats testamentaris. Per la seva part l'entitat, a proposta del president Cabot, crearà
noves formes d'estimular i agrair les donacions com serà la creació del soci vitalici,
en agraïment d'una contribució única de 500 pessetes en efectiu o en l'entrega de
títols del deute contret per l'edifici, amb el mateix valor.
82

Vid. Homenatge a Joaquim Cabot 1933, Vicens de Moragas, "l'optimisme de J:Cabot", pàg.13. Arxiu O.C.,
en aquesta publicació interna diversos col.laboradors dels més de 25 anys de presidència de Joaquim Cabot,
expressen els seus records sobre la personalitat i realitzacions del president, i a més de Vicens de Moragas,
molts altres expressen com al llarg de la construcció del Palau i les dificultats que hi sorgiren, Cabot fou
l'home fort, i de recursos per a sortir de cadascuna d'elles.
83
Actes J.D. O.C. 17-10-1905.
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"Fet i fet les despeses pujaren vuit-centes-mil pessetes. ¿Qui va proveir el deute flotant?
L’optimisme per excel·lència, el gran President En Joaquim Cabot, de cor generós i de
caixa ben proveïda. Una operació avantatjosa amb la Caixa d’Estalvis de la plaça de Sant
Jaume permeté consolidar aquell major deute (...)
Avui en dia, l’Orfeó Català no sols ha aconseguit la cancelació de la hipoteca, retornant
les dues-centes mil pessetes a la Caixa, sinó que ha complert amb puntualitat les
consecutives amortitzacions, per manera que ja no queden en circulació més que quatrecentes mil pessetes de l’emprèstit. Vol dir que ha pagat la meitat del cost total del Palau
de la Música, amb el seu corresponent solar. (...)
Acabarem només, amb una de les seves pensades. Convençut que molts dels posseïdors
d’obligacions s’havien subscrit generosament, proposà que el que volgués cedir una
làmina de cinc-centes pessetes seria nomenat soci vitalici de l’Orfeó Català, sense que
tingués de pagar mai més quota de soci de número. I les làmines plogueren i foren
descàrrec de les amortitzacions. (...)”84

En efecte, aquesta operació és potser la més important però no l'única de les
iniciatives de "màrqueting" que va haver de fer l'entitat per a sortir-ne airós en
l'empresa.
7.4- EL LIDERATGE EN EL MON CORAL.
La creació d' orfeons que segueixen les passes de l’Orfeó Català, s’ha volgut
presentar tradicionalment com evolució i superació del model claverià, però
l’evidència ens indica que aquest model no es va extingir, sinó que ambdós han
coexistit fins els nostres dies, perquè representen dues opcions associatives,
socials i artístiques diverses. El context en que es va originar i desenvolupar
“l’orfeonisme”, és al meu parer el responsable d’aquesta visió “evolucionista”, que
la tradició ha consagrat, sense contrastar o menystenint el fet que els cors
claverians continuaven tenint els seus seguidors, públic i activitats85.
L’Orfeó Català neix en el moment de desvetllament del catalanisme polític. El
sistema de la Restauració es mostra incapaç de resoldre els problemes del país,
especialment en els aspectes econòmics; tampoc no reeixiren en la necessària
modernització i articul.lació de les diferents regions espanyoles. Aquest problema
afectava esencialment al Principat, perquè la inoperància de l’Estat, perjudicava la
seva expansió econòmica (sobretot després de la pèrdua de les darreres
colònies). A més, l’organització centralista i unitària de l’Estat, ignorava i
menystenia la seva identitat cultural86, que suposava l’hostilitat vers qualsevol
innovació estructural o musical.87 En conseqüència, a partir de la crisi de 1898, el
84

Homenatge a J. Cabot, O.C. 1933, op. cit. pàg. 15.
un exemple: Galí, A. “La transformació dels cors d’en Clavé en orfeons. Liquidació dels vells cors”, dins
Història de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936, llibre XII, Música, Teatre i
Cinema. Fundació A.G., Barcelona 1984 pàg. 46-50.
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La millor anàlisi d’aquest procés a RIQUER, Borja de: “Lliga Regionalista: La
burgesia catalana i el nacionalisme”, Barcelona, ed. 62, 1977.
87
Vid. CARBONELL I GUBERNA,J. “ Els cors de Clavé i Els Segadors, entre 1892 i 1936. Contribució a
l’estudi de la consciència d’himne nacional de Catalunya”. pàg.171; dins “Miscel.lania Oriol Martorell”.
U.Barcelona 1998.
85
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malestar sociopolític i econòmic generat contra l’Estat va fer del catalanisme la
ideologia capaç de cohesionar els diversos sectors socials implicats (classes
mitjanes en un sentit ampli), en un projecte comú d’autonomia administrativa i
econòmica.
Per això, en el model orfeoníc aparegut en la darrera dècada del segle passat, són
les classes mitjanes les que troben en aquesta via un modus de fer patent el seu
esperit diferencial, la seva necessitat d’aportar quelcom a una cultura autònoma i
nacional.88 Aquesta orientació “nacionalista i burgesa”, així com les innovacions
introduïdes en les noves formacions corals, no van ser acceptades per bona part
de les entitats claverianes,89 caracteritzades en aquesta etapa per un fort
espanyolisme, una ideologia republicana que titllava de clerical, retrògrada i
burgesa la majoria de manifestacions catalanistes i una aferrissada defensa
“atemporal” del que consideraven l’herència claveriana que suposava l’hostilitat
vers qualsevol innovació estructural o musical.90
“(...) ¿qué pretende “Lo Regionalista” al atacar a nuestra Asociación?¿Ignora acaso que
los coristas no tienen el deber de hacer regionalismo? Nosotros dentro de nuestra
modesta esfera de acción, hacemos lo que más creemos conveniente, sin nada importarle
al “Regionalista” ni a todos sus secuaces.” 91

L'orfeonisme derivat de l’Orfeó Català de Millet, tot i partir d’una estructura
organitzativa anterior, les Societats Corals Claverianes, responia a un
model societari i artístic més complex i ambiciós que sintonitzà molt bé amb les
aspiracions d’un reduït nucli de músics, la majoria ben joves, que cercaven la
modernització de l’ambient i la producció musical, i al mateix temps la
instrumentalització d’aquesta com a element de reafirmació nacional col.lectiva.
Entre ells situem els més veterans: Felip Pedrell, Antoni Nicolau, Francesc Alió, i els
joves: Enric Morera, Enric Lapeyra, Joan Gay, Enric Granados, Amadeu Vives i Lluís
Millet, Joan Llongueras etc... Aquesta aspiració artística i patriòtica sintonitza al
mateix temps amb el desig regenerador de les classes mitjanes i de la classe
política que aviat les lideraria en un projecte veritablement nacional. Comtà també

88

Vid. MARFANY, J.L. “Al damunt dels nostres cants...: nacionalisme, modernisme i cant coral a la
Barcelona de finals de segle. pàg. 85. Dins Recerques nº 19 “Homenatge a Pierre Vilar. Barcelona, Curial
l987.
89
Una de les polèmiques més conegudes va ser la del músic Enric Morera, qui va haver de dimitir com a
director de la Sociedad Coral Euterpe, el 1895, fundant amb els dissidents el cor “Catalunya Nova”, un altre
músic conegut Josep Mª Comella,( subdirector de l’Orfeó Català), va córrer la mateixa sort amb la Societat
Paz y Esperanza de Sant Andreu, més tard va fundar en aquella població l’Orfeó “Eco de Catalunya”, que
seguirà la línia de l’Orfeó Català i col.laborarà sovint amb ell. Tanmateix l’antagonisme global per raons
musicals i ideològiques, el mantindran, en aquesta època, contra els modernistes i els catalanistes.
90
Vid. Carbonell, J. “Els cors de Clavé i Els Segadors, entre 1892 i1936” pàg. 171, dins Miscel.lania Oriol
Martorell”.U.B. 1998.
91
La Aurora, “A Todas las Sociedades Corales que componen la Asociación de Coros de Clavé”. Barcelona 9-1897 pàg. 1
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amb les simpatíes i suport de l'Església catalana inmersa en una tasca de posada al
dia i reconciliació amb l'Estat Liberal. 92
En aquest camí l'Orfeó Català i l’Orfeonisme en general,va gaudir d'un suport quasi
incondicional de la major part de la premsa artística de l'època, reflectit en els diaris
de totes les tendències i ideològies.93 Es la mateixa premsa qui s’encarrega de
publicitar i d’establir les diferències entre les diverses formacions corals, recordant
les innovacions introduïdes en relació al referent anterior: estudi de solfeig i cant,
secció de nois i senyoretes, conreu de la cançó popular catalana, i del repertori
simfònic coral Universal, etc..., sense però que això signifiqués una crítica al model
claverià, per part de Millet, sinó més aviat el desig de crear una alternativa, més
perfeccionada desde el punt de vista musical. El fons claverià en els primers
moments de l’Orfeó Català, és fàcilment distingible, i es reafirma en el fet de que
abans de crear el seu Orfeó, Millet havia dirigit la Societat Coral “La Lira” de Sant
Cugat (claveriana) i també que en els primers anys de funcionament de l’Orfeó
Català, l’Associació de Cors de Clavé el volgués nomenar subdirector ( Fet que no
es va acceptar per tal de no provocar una predilecció entre les diverses federacions
claverianes, (enfrontades aleshores) i tanmateix per conservar la independència en
el camí emprés.
Malgrat la trobada d’un camí propi, les referències i reconeixement a Clavé, es van
mantenir al llarg de tota la vida de Lluís Millet, reservant les crítiques pels seus
hereus, si bé és cert que a diferència de Morera, mai va ser un enfrontament obert,
perquè sempre es van considerar models diferents.

L’ORFEÓ CATALÀ. UN MODEL A SEGUIR.
Recordem que a partir de 1895, després del Concert Grieg a l’Ateneu Barcelonès,
l’Orfeó Català, queda consagrat com el cor més representatiu de l’esperit
catalanista, un catalanisme de caire conservador que alguns tractaran de
contrarrestar; d’aquí l’èxit inicial del Cor “Catalunya Nova” de Enric Morera,
formació que si bé no era tan completa com l’Orfeó català, doncs només tenia
secció d’homes i de nois, representava pel sector catalanista d’esquerres una
definició més independent i moderna del que havia de ser la renovació de la
música popular. Catalunya Nova, fou durant anys el cor modèlic del grup
modernista, especialment els anys de direcció del seu fundador, Enric Morera. En
aquesta formació s’imposava l’estudi de solfeig i preparació vocal, i es posava molt
92

Aixó significà una certa modernització i alhora una reforma i depuració litúrgica pel que fa als aspectes rituals i
molt especialment musicals Vid. Artís, P. "Lluis Millet vist..." op. cit.p.67 i pàg.153.
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Només en algunes ocasions, durant els moments de més tensió entre Republicans i Catalanistes les actuacions
de l'Orfeó Català sont titllades de separatistes ( episodis de S. Feliu de Guixols (1901) com exemple), amb les
habituals acusacions de gent d'Església, retrògrads etc...
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d’emfasi en les cançons populars catalanes, de les que Morera en va harmonitzar
moltes. Catalunya Nova, sorgida entre els cantaires dels cors claverians que
veien amb bons ulls les innovacions de Morera, no va ser ben rebuda pels sectors
més conservadors dels cors claverians, que a més lideraven la Associació, i a
través de "La Aurora", van obrir una campanya en contra de Morera, del seu cor i
dels modernistes que els donaven suport. En ella denunciaven la intenció de
atreure's els cors claverians a la reforma que proposaven, i que per a ells
constituïa una "traició" a Clavé. Creiem interessant seleccionar la visió publicada a
"La Aurora" d'aquesta polèmica, per tal que el lector pugui fer-se una idea precisa
de l'argumentació d'aquest sector.
“...Les vino a mano ( es refereix als modernistes) un maestro novel que se prestó a ello,
con grandes aspiraciones, audaz y atrevido como el que mas y cuyos conocimientos
artísticos abonaban sus recientes estudios en la capital de Belgica. (...) se consiguió que
D. Enrique Morera, que es el maestro a quin nos referimos, fuese nombrado director
artístico de la sociedad coral Euterpe, se esgañitaban ensayando y el público, ese publico
entusiasta por la obra de Clavé, esperaba impaciente el debut del nuevo director, cuando
un diario de la localidad, en uno de sus articulos dominicales, ponderó a tal extremo las
superlativas cualidades del Sr. Morera, que con el mayor desparpajo se atrevió a decir
que afortunadamente habia aparecido el verdadero Mesias de la institución coral. (...) por
más que no se dejo de ver que el autor del artículo de referencia era uno de los del
grupito que se habían entrometido en algunos periódicos. De todos modos, ello bastó
para que el público, que no tan facilmente se deja engañar, se pusiera más en guardia,
con mayor motivo, habiendo corrido la voz de que , ya en los ensayos el Sr. Morera se
habia permitido verter ciertas frases muy poco favorables a algunas composiciones de
Clavé.
Llegó el dia del debut y el público, justiciero siempre y que por lo tanto sabe condenar la
pedanteria, se indignó en gran manera al oir con asombro notas totalmente cambiadas y
frases tan por completo tergiversadas, que ni el mismo Clavé las habria conocido (...)
Resultó pues, lo que era natural resultara. La Sociedad Euterpe, por atención, sostuvo al
frente de la misma durante algunos conciertos a su fracasado director haciendo titánicos
esfuerzos que pugnaban contra su propia dignidad. (...) en el último que dirigió el Sr.
Morera, en que los concurrentes pronunciaron evidentemente su protesta, salvo el
pequeño grupo que sirve de claque a esa especie de sectarios capaces de defender
cualquier sofisma mientras puedan singularizarse. (...)
Resultó de aquellos hechos que el equivocado Mesias tuviese que abandonar muy a
pesar suyo, el puesto que Clavé durante tantos años habia ocupado, Però no por ello
cejaron los modernistas de continuar su obra destructora. Efectivamente, empleando
ciertos medios, e introducida la cizaña en el seno de la sociedad Euterpe, consiguieron
separar de ella algunos coristas del elemento joven, los cuales unidos a algunos otros
sustraidos con halagos de nuestras sociedades, formaron una nueva corporacion coral
titulada Catalunya Nova, la cual, verdadera hechura de su director, vino destinada a
autorizar todas sus excentricidades y a permitir la profanación de las más inspiradas
composiciones de Clavé, a las que se entretenia el Mesias de despojar de aquel relieve e
inspiración que dieron a su autor justa inmortalidad. Aparte de esto, resultaron aquellos
coristas instrumentos incoscientes de la grey modernista cuya demoledora piqueta iba
trabajando para descalzar los cimientos en que se sostiene la institución coral, que és la
unión.
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Se constituyó "Catalunya Nova", y a sus anchas el Sr. Morera, pudo con toda comodidad
interpretar las composiciones a su capricho y obcecar a sus discipulos hasta el extremo
de que no se recatan de decir que Morera és el único músico que ha comprendido a
Clavé, que los coristas de nuestra Asociación són unos burrros (paraules textuales que
hemos oido nosotros y que demuestran la cultura modernista) y otras sandeces en las
que ponen de manifiesto la gran sabiduria que de improviso se les ha metido en la
mollera. (...) ya se lo demostraremos en otros artículos continuando nuestra tarea de
desembozar a los enemigos de la obra de Clavé, sin olvidar los artículos que, con el título
de Evolució del Catalanisme, ha publicado La Renaixensa, y en que demuestra su autor
desconocer por completo lo que Clavé se propuso. (...) Este es el legado de Clavé, miráos
con desprecio al que intente malversarlo!94

El text és prou explícit de la pugna que va existir entre la majoria de les societats
claverianes, Enric Morera i els modernistes, tot i que el Catalunya Nova, va tenir
entre la intel.lectualitat i el públic no significadament claverià, un gran prestigi, si
bé som del parer que el radicalisme dels seus mètodes no el va beneficiar en
absolut. Aquest fet i les circumstàncies de profunda divisió que és generà van fer
que la seva creació d’una Federació de cors Catalans, (que intentava seguir
l’estructura de les claverianes existents , amb esperit renovador) no tingués gaire
èxit, i es trobés amb l’oposició tancada i bel.ligerant d’aquelles que van veure en
Morera i en la seva reforma un atac frontal i perillós al seu “modus operandi” i
estatus consagrat per la tradició.
“Han empleado los de Catalunya Nova” todos los ardides imaginables para introducirse en
nuestras sociedades y quebrantar su unión. Principaron por sustraer algunos de sus
mejores coristas, ofrecieron a un precio baratísimo las obras del Sr. Morera, de algunas
de las quales se remitieron gratis buen número de ejemplares, entrometiendose en
determinados periódicos no cesaron de publicar artículos y sueltos encomiásticos... però
como estos medios no resultaban lo suficiente eficaces para obtener lo apetecido,
emprendieron otro sistema de propaganda que consideraron más practico para el logro de
sus fines . Tal era la de dedicar las tardes de los dias festivos a visitar las sociedades
corales de fuera de Barcelona para echar raices en ellas, ya que, poco enteradas de
cómo las gastan los modernistas, les seria fácil sujestionarlas por sorpresa.
Con esta idea, realizaron algunos viajes de propaganda, aparentando los más laudables
deseos de establecer con las sociedades visitadas cordiales relaciones y lazos de
fraternidad, y cantando algunas piezas de su repertorio para ponderar de este modo los
excelentes frutos que a la institución coral ha venido destinado a reportar su verdadero
Mesias, según lo ha calificado un períodico.
Hasta hoy, que sepamos , ninguna sociedad se ha dejado coger en sus redes , ni aún
valiendose de las más estudiadas estratagemas. (...)”95

L’Orfeó Català, convidat per Morera a formar part de la Federació de Cors
Catalans, va restar al marge d’aquella proposta, no sols justificada per un prestigi i
independència guanyats, sinó també per mantenir-se al marge de les polèmiques
del grup modernista que donava suport a Morera i al seu projecte de Federació.
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E. Benages, Los enemigos de la obra de Clavé (II), La Aurora, n.24, 15-12-1898 pàg.1-2.
La Aurora, Los enemigos de la obra de Clavé (III)1-1-1899. La polèmica continua uns quants números
més, implicant en aquests alguns periodics com La Nació Catalana, i se salda amb la sortida i/o expulsió de la
Associación ,de alguna sociedad com és el cas de la Barretina Catalana. La Aurora, 15-5-1899.pàg.2.
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L’Orfeó Català, que en aquells moments no necessitava de cap federació, menys
encara si no la liderava per continuar la seva carrera triomfal. Recordem que, si
abans del Concurs d’Orfeons a Niça (1897), l’Orfeó tenia ja un fort prestigi,
desprès d’aquest resta definitivament consagrat com a símbol de la nova societat
catalana. El contrast internacional que va suposar, es confirmaria després en les
nombroses visites arreu de Catalunya, i també a Mallorca (1899) i Sud de França
(1901) d’aquells anys de trànsit..
Aquesta actuació, i el fet de mantenir-se distant de les controvèrsies i polèmiques
que afectaven el món coral, (i les societats catalanistes), el farien esdevenir un
model a seguir. En efecte, l’organització institucional i artística de l’Orfeó Català
en els anys anteriors a 1900, va revolucionar el panorama del cant coral, conferint
a més de la categoria d’espectacle de masses, que ja havien iniciat les societats
claverianes, el sobrevalor del caràcter artístic més complet i refinat obert a un
públic que abastava tots els sectors socials.
Al llarg d’aquells anys, tenim constància dels intents de crear Orfeons com el de
Millet, a Barcelona i a Comarques, projectes que no sempre reeixen o bé tenen
una vida efímera que s’apaga amb la il.lusió dels que l’inicien, sense trobar els
suports necessaris.
El moment en que aquests iniciatives tenen més èxit, i troben més suports
personals i institucionals, és quan l’Orfeó Català, ja s’ha consolidat com una entitat
simbòlica, i ha fet evident la potencialitat del cant coral, com a vehicle
galvanitzador d’un estat d’esperit i d’una consciència nacional. Són nombrosos els
testimonis, fins i tot externs que expliquen aquest efecte en les masses, efecte que
traspassa l’admiració i la funció educadora que anteriorment ja es reconeixia als
cors.
EL CATALANISME I ELS CORS CLAVERIANS.
Aquesta irrupció nacionalista es deixa sentir també en les societats claverianes, qui a
partir de 1899, encara que no de manera unànime i homogènia, canviaran d’actitut
oficial en relació a les reivindicacions regionalistes. Aquest fet, encara serà més
patent a partir de l’obligada dimissió del president Eusebi Benaiges, qui s’havia
distingit per la seva fòbia catalanista en els anys anteriors. L’acord que en aquest
sentit adoptà la Asamblea general ( 8 gener 1899), respondrà a un estat d’esperit
social i col.lectiu que viu la majoria del país.
“...A propuesta de la Junta, s’aprova facultar-la para que en lo sucesivo, y en nombre de la
Asociación pueda secundar el movimiento regionalista que se ha iniciado de un tiempo a
esta parte, però sin afiliarse a ningún partido político, y solo para defender los intereses de
Catalunya sin particulares egoismos de ninguna clase”.96
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La Aurora nº 2, 15-1-1899. Asamblea General. pàg.2. Aquest posicionament, no obstant, pateix
oscil.lacions en els anys següents, com a conseqüència de les circumstàncies socials, de l’acusat
espanyolisme que continuen mantenint moltes societats i cantaires , i també per les crítiques que la premsa
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Cal entendre que al si de l’Associació hom trobava també entitats marcadament
catalanistes, com “La Barretina Catalana”, qui a més de seguir les pautes col.lectives
de l’Associació de cors de Clavé, era també un nucli catalanista actiu dins
Barcelona, sent capaç d’organitzar vetllades i certàmens literario-musicals, amb la
col.laboració de catalanistes tant conneguts com Flos i Calcat, i Lluís Millet entre els
jurats.97 Dins d’aquesta diversitat, no es estrany doncs que una part de l’Associació
demanès i se li reconegués el dret a manifestar la seva simpatia catalanista. Aquest
posicionament oficial, fa veure la necessitat de secundar les iniciatives d’algunes
entitats per trobar un himne per a Catalunya, que pugui ser interpretat per als cors. A
tal efecte van organitzar un concurs de “Himnes a Catalunya”, que guanyarà
Maximiano Novi amb “Desperta Catalunya”98.
No sense controvèrsies, algunes antigues societats corals esdevenen tècnicament
cors, amb la introducció de tres seccions i l’estudi musical, donem dos exemples
un de Barcelona L’Eco de Catalunya, creat a Sant Andreu a partir de la Sociedad
Coral Pau i Esperança, i dirigida per Josep Mª Comella99, que es transformarà en
Orfeó el 1901, amb el suport de l’Orfeó Català; i la Sociedad Coral La Violeta de
Vilafranca del Penedès, dirigida per Antoni Insenser, que esdevé un cor de tres
seccions, i amb preparació musical a partir de 1896 :
“.... malgrat la seva modestia, cal considerar-lo entre la plana major dels nostres músics.
Per altra part l’Insenser havia dirigit amb força alent el cor La Violeta de Vilafranca que
amb una colla d’aficionats al cant fundaren a l’any 1881, Més tard, en 1896, convertí la
violeta en academia artística, donant-s’hi lliçons de solfeig i piano, a part de formar-hi
seccions de nois i senyoretes, les quals junt amb l’antiga d’homes amenitzaren els
brillants concerts que es donaren en aquelles vetlles.
A la iniciativa de l’Insenser, home de geni prompte, que tot just concebuda una idea, la
traduïa ja sens tardar a la realitat, va deure’s la visita que l’Orfeó Català realitzà a aquella
vila pel mes de juliol de 1900, admirador entusiasta d ela nostra entitat, estudià la seva
organització per a lograr que el seu repertori prengués naturalesa en La Violeta, i amb la
seva fe constant i els seu treball persistent, arribà a fer cantar pels seus deixebles obres
de tant vol com La Mort de l’escolà, de Nicolau. (...)100 “

Les crítiques rebudes tant pels modernistes, com per part d’alguns sectors i diaris
catalanistes en relació al seu espanyolisme, actuen dins de les associacions
claverianes com un revulsiu, que els farà deixar enrere disputes passades i optar
per la reconciliació. D’aquesta manera, l’estiu de l’any 1901, es verificarà la unió
de dues de les federacions més potents: la de l’Associación de los Coros de
Clavé, i la de la Associación Euterpense, que a partir d’aquell moment passarà a
catalanista en fa de determinades actuacions. Ex. La Aurora nª 9, 1-5-1900, contra el Diluvio, a qui acusa de
injúries .
97
La Aurora nº 23, 1-12-1898.
98
Diario de Barcelona 2-2-1900. Aquest mateix autor composarà també un “Himne al Transvaal”, poble que
com sabem mantenia una lluita per la independència, amb la que simpatitzava tot el catalanisme. La Aurora,
14-4-1900, nº 10 pàg.4.
99
La Aurora. Vetllada musical a càrrec de la Sociedad Pau i Esperança. n.3 1-2-1899
100
RMC juny 1910, necrològiques. El mestre Antoni Insenser. pàg.153.
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nomenar-se Associación Euterpense de los Coros de Clavé,101que aplegarà un
nombre de132 entitats claverianes. En aquesta nova federació, es moderaran els
maximalismes, pel que fa a les relacions amb el regionalisme i a la utilització de la
llengua catalana, i fins i tot hi haurà veus que defensin certa millora tècnica, (en
les societats que per les seves característiques s’ho puguin permetre) quan a les
classes de solfeig, i per descomptat aproven la introducció de seccions de nens i
ensenyament musical d’aquests. Així l’any 1903, en fer la crònica del Festival en
el Palau de Belles Arts, en el XXIX aniversari de la mort de Clavé i també a
benefici d’un monument a Verdaguer, hom elogia l’actuació de l’Orfeó Barcelonès
(creat el 1902), i afegeix:
“Creemos que las sociedades corales darian un gran paso en el camino del Arte, si
aleccionadas por este y otros no menos importantes ejemplos, tendiendo a convertirse en
orfeones, establecieran clases de enseñanza musical para los coristas”.102

Un canvi, sensible que no s’explica únicament pel relleu de lideratges en
l’Associació, sino també perquè en aquells anys, s’havia anat imposant una nova
manera d’entendre el cant coral, fins i tot per als obrers, encara que hom tenia clar
que no totes les societats , ni tots els coristes, eren capaços de mantenir una
disciplina de treball i estudi com la que s'imposava en els orfeons.
Ara bé, aquesta petita evolució, es veurà frenada per la dificultat en transformar
les mentalitats de molts dels seus components i també per la infuència
distorsionadora del lerrouxisme, que en els primers anys del segle XX, aconseguí
convèncer i mobilitzar els republicans de Catalunya contra el catalanisme, per
considerar-lo conservador i perillós per a l'evolució i progrés d'Espanya, així com
per a la seva unitat, doncs el republicanisme radical acusava a tot el catalanisme
de separatista, i d'odi a la resta de pobles d'Espanya. Aquest discurs va influir molt
negativament en l'apreciació d'entitats i simpatitzants republicans envers el
catalanisme. En aquest sentit creiem que s'ha d'interpretar l’oposició visceral
d'alguns cors claverians a considerar “Els Segadors” com a himne nacional de
Catalunya, i en conseqüència la negativa irracional a que formés part dels seus
programes i repertoris, amb les excuses més inverossímils. Creiem que aquesta
negativa no deixa de ser una forma simbòlica d’oposició al canvi de situació que
s’estava operant en la societat catalana i en l’àmbit polític.
“...Que se consulte la letra de todas las composiciones de Clavé y se compare con su
“Himne nacional” “Los Segadors”, encontrado entre rancios pergaminos y quizás en un
rincon de sacristia. En los primeros se ve el espiritu del siglo en que vivimos, se ve la
dignificación del hombre, la altitud de miras, la fraternidad entre la raza humana; el
segundo solo respira odio, ignorancia, ideas en una palabra que la civilización acaba por
dejar destruidas i que solo rebrotan en cerebros que no llegan a comprender que hoy solo
se debe procurar la lucha por la existencia a la qual tienen derecho todos cuantos nacen
bajo un mismo cielo. (...)”103
101

La Aurora nº15-16, julio-agosto de 1901. Sección oficial.
La Aurora nº 5-6, 1 i 15 març 1903. Festival Palacio de Bellas Artes. pàg. 1-2.
103
La Aurora, 15-8-1899 pàg.4.
102
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Arguments repetits a bastament per l’anticatalanisme, en la veu de los “Romero
Robledo”, del Congrés dels diputats, i dels Lerrouxistes més tard en els seus
mitings i periòdics. D’aquí la creixent antipatia que en aquells anys del trànsit de
segle es van guanyar, entre una part important del públic, que seguint les mateixes
armes que alguns republicans utilitzaven en els concerts i mitings catalanistes, els
van arribar a imprecar i presionar per tal que cantessin els segadors.104
Aquesta situació no va variar substancialment en els anys següents, malgrat la
declaració de l’Assemblea General de 1899, favorable al “Regionalisme”com a
element descentralitzador, sense continguts polítics, de que ja hem fet esment105. I
les contradiccions i malestar entre les entitats es posa encara més de manifest en
els anys de la Solidaritat Catalana. Un exemple recollit per Jaume Carbonell ens
donarà la mida exacta d’aquest estat de desequilibri i confusió en que s’hi troben,
entre mantenir una línia tradicionalista, que discutiblement ells interpreten com
d’ortodoxia claveriana, i l’adaptació que requereix les noves circumstàncias socials
i polítiques de Catalunya:
“...a Girona, el 1906, en l’acte de descobriment de la làpida del carrer de la Galera que a
partir d’aleshores havia de portar el nom de Josep Anselm Clavé. Durant l’acte, l’alcalde
va fer un discurs en castellà, enaltint la figura de Clavé i el representant dels Cors de
Clavé llegi un discurs en català. Tot seguit en el moment de descobrir la placa, la banda
del regiment d’Àsia interpretà la Marcha Real, seguidament la banda de Santa Cecília de
Montpeller interpretà la Marsellesa, i els cors congregats provinents de diverses
comarques gironines, cantaren el Glòria a Espanya.
Evidentment és justificable i legítim que els Cors de Clavé cantessin Glòria a España, com
a peça de la producció de Clavé. Pel que fa a la tria de la resta del programa, creiem que
fou un xic desencertat. No podem dir, òbviament, si Clavé s’hagués identificat o no amb el
cant de Els Segadors, però és segur i provat que, com a republicà i progressista, no podia
sentir-se de cap manera proper ni representat pels acords de la Marcha Real amb què
van voler homenatjar-lo.”(...) representat pels acords de la Marcha Real amb què van
voler homenatjar-lo.”(...)
Es tancaren en la idea d’Espanya republicana i federal. Es tancaren per autodefensa en
un entorn hostil. Es justificable que cantessin el Gloria a Espanya per la inèrcia i la fidelitat
al repertori propi. Però els fou negatiu no acceptar el catalanisme i també ho fou el
conflicte que se’n derivà. Es posà en evidència el mal ambient entre una i altra tendència
coral, que també foren tendències polítiques, i això feu que el públic i l’opinió pública en
general prengués partit. (...)”106

LA CREACIÓ DEL MOVIMENT: ELEMENTS CLAUS.
Per tal d’entendre millor aquesta “moda”, en que es va convertir el cant coral i la
formació de cors en quasi totes les localitatas catalanes, a més de les
104

Vid. La Aurora, sobre un Festival celebrat al Palau de Belles Arts de Barcelona, per commemorar el
XXVI anniversari de la mort de Clavé.
105
La Aurora 15-1-1899, Assemblea General del 8-1-1899.
106
Carbonell, J. op. cit. pàg. 181.
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circumstàncies polítiques i socials que envolten el canvi de segle: esperit
regeneracionista propiciat per la pèrdua de les darreres colonies, enfrontament
directe entre la burgesia i el govern central , i en conseqüència la lluita electoral i
política com a nova tàctica per canviar la situació del país, etc... cal recordar una
sèrie de condicions sociomusicals necessaries per l’irrupció i l’èxit del cant coral
com fenomen de masses:
En primer lloc la formació musical, ha experimentat una forta creixença social en
diferents nivells: audició, interpretació... com a conseqüència del treball conjunt de
les entitats existents, visites de cors, orquestres, bandes musicals etc...107
En segon lloc, molts joves músics i directors, veuen en la creació d’un cor o Orfeó,
la manera d’iniciar i desenvolupar la seva carrera musical i com a compositors. És
el cas d’un joveníssim Joan Balcells, J. Pecanins, Estanislau Mateu, i un llarg etc,
de mestres relacionats amb el moviment coral.
En tercer lloc, la influència de l’Esglèsia Catalana, que com en altres cercles
artístics, així com en el moviment catalanista, intenta participar i controlar el
moviment coral, aportant a més de les Capelles musicals religioses, entitats i
conjunts populars sota la direcció de clergues (especialment en el món rural).108
En quart lloc, la ferma creença de que fomentar els cors i orfeons contribuïa a fer
avançar la cultura i l’educació individual i col.lectiva, i al mateix temps constituïa un
vehicle natural per a donar testimoni i refermar la identitat propia, actuació que es
reflectia sovint com a tasca patriòtica.109
En cinquè lloc, el moviment referma la importància de recuperar la cançó popular
com a eix vertebrador d'una tradició musical truncada per models externs. Aquesta
recuperació era en visió dels músics i folkloristes necessària per a bastir la
moderna escola musical catalana. D'aquí que a l'entorn de l'Orfeó Català
s'aplegués un cercle de músics disposats a desplegar un programa que partia de
la tradició popular i religiosa pròpia, al mateix temps que seguia de forma
esglaonada les pautes marcades per altres escoles nacionals en relació a la
música universal, amb l'objectiu de trobar una veu pròpia, fusió de passat i
present, d'universalisme i de les arrels de la pròpia tradició.

107

Vid. Aviñoa, X. “Música: modernització...” op. cit. pàg.41-57.
Durant aquest període el control de l’Esglèsia sobre la música que es pot cantar o no a les esglèsies és un
aspecte controvertit, i que acostuma a variar d’una parròquia a altra. Igualment un altre dels temes va ser la
resistència d’algunes diocesis a que les dones formessin part dels cors que hi cantessin, fet que va
impossibilitar alguns concerts a les esglèsies com per exemple va passar a l’Orfeó Català a Terrassa, l’estiu de
1900 .
109
Paral.lelament, cal dir que aquest vehícle fou utilitzat per altres moviments socials i polítics, com va ser el
cas dels orfeons republicans o socialistes. Vid. “Sociétés musicales et chantantes en Espagne (XIX-XX), nº
monogràfic del “Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne” nº 20, Burdeos 1994., en especial Guereña,
J.L., “Les Orphéons Socialistes...” pàg. 112-127.
108
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En sisè lloc, cal tenir present l’exemple extern del moviment orfeonista, tant en
altres indrets de Espanya (especialment el País Basc)110 i també de França111,
quines visites, publicacions i certàmens musicals es fan més propers per la
premsa que recull amb interés aquesta nova manifestació d’espectacles de
masses i cultura popular.
Dels cors bascos, els més conneguts i apreciats a Catalunya, eren com ja hem
vist, l’Orfeó Pamplonés, i l’Orfeó Bilbaó, qui havien visitat en diverses ocasions
Barcelona i el Principat, i amb els que existia una interrelació fraternal i de
repertori, tant pel que fa a l’Orfeó català, com per a les federacions i cors
claverians, que tanmateix havien fet expedicions al País Basc, amb el suport i
col.laboració d’aquells. Més tard hom establirà també una sòlida amistat amb
l’Orfeó Donostiarra, qui visitarà per primer cop Barcelona l’any 1910.
La relació amb cors i orfeons francesos (molt estesos per la nació veïna), era
freqüent; cal recordar les visites dels cors claverians en l’expedició de 1899, i de
l’Orfeó Català al sud de França el 1901, amb el suport d’aquests en totes les
poblacions i també del Bisbe de Perpignà Dr. Carselade i de músics i directors de
cors tant importants com Vicens D’Indy i Charles Bordes.
Els cors francesos en canvi, no van sovintejar les visites, encara que invitaven
sempre als certaments musicals que promovien els respectius ajuntaments, i en
especial al sud de França, hom seguia amb interés l’evolució coral i musical de
Catalunya112, i en el tipus de repertori desenvolupat aquí. Entre ambdos
moviments s'establiren intercanvis d'experiències i repertori al llarg del temps, i la
Revista Musical Catalana donaría puntualment compte d'aquests intercanvis.
"Visita de l’Orfeó l’Avenir de Narbona".
"El dilluns de Pasqua, al mati, foren invitats per visitar el Palau de la Música els individus
que constitueixen dit Orfeó de Narbona i a l’hora convinguda arrivaren tots junts en
corporació amb la corresponen senyera. Foren rebuts al vestíbul pel nostre President,
mestre Millet i altres senyors de la directiva. Acompanyats a la Sala d’audicions els
orfeonistes francesos pujaren a l’estrada i molt amablement malgrat el cansanci produït
pel viatge i pel concert donat la vigilia al Palau de Belles Arts, es prestaren a cantar
110

Nagore, M. Orígenes del movimento coral en Bilbao en el siglo XIX, dins 3r. Congreso Nacional de
Musicología Rev. de Musicologia Vol. XIV nº 1-2, Madrid. 1991, pàg. 125-134.
111

Sobre l’evolució del fenomen Orfeonista a França Vid. Gerbod, Paul, L’institution orphéonique en France
du XIX au XXe siècle. , dins “Ethnologie française” t.10. nº 1 Paris , 1980 pàg.27-44, i també:
Gumplowicz, Philippe, Les travaux d’Orphée. 150 ans de vie musicale en France...”M. Aubier, Paris, 1987
p.307 i ss.
112
“ Perpinya- S’ha celebrat en la Sala Aragó, (...) El chor de la Societat ( Société de Musique de Perpignan),
compost de dues seccions, senyoretes i homes, cantà “Lo Segador”(primera audició) , cançó popular rosellonesa,
hermosament harmonitzada a quatre veus , i la Tercera Beatitut ( ditxosos els que ploren) de Cèsar Franck.
Perpinyà pot enorgullir-se de poseir tant complets elements que d’una manera tan justa senten l’art i amb gran
exquisitesa l’executen (...)”.112
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quelcom de llur repertori. El mestre director, M. Schneider, els donà el to i tot seguit
vibraren a l’aire els primers acords de l’himne nacional francès que fou escoltat a preu dret
pels nombrosos concurrents que es trobaven a la sala i coronat al final amb un xardorós
aplaudiment. (...) deixant el lloc als nostres coristes, solicitaren a llur torn conèixer la tasca
de l’Orfeó Català. El nombre de coristes que es trobava allí reunit era a causa de l’hora
avençada del migdia bastant restringit, però els mestre Millet no volgué desairar als
honorables visitants i feu repartir papers cantant-se aucellada de Jannequin,a més del
Cant de la Senyera i Els segadors, que posaren fi al petit concert. (...) s’oferí als
orfeonistes francesos un vi d’honor per a segellar l’amistat d’ambdues institucions, que
l’Art agermanà durant massa breus instants.”113

“Orpheon Toulousain.
Una secció d’aquest Orfeó que forma part de l’Academia Tolosenca de la Cançó, visità
Barcelona i aprofitant la seva curta estada en la ciutat comtal organitzà un concertconferència dedicat a la vella cançó francesa: sos origens, sa historia , sa influència moral i
política.
Dita conferència celebrada en el Saló de Cent del nostre Consitori, anà a càrrec del
director fundador de l’Orfeó Mr. Marius Leger, interpretant-se durant la mateixa un escollit
programa de cançons del segle XVI- a XIX, originals algunes d’elles de Ronsard, Fabre
d’Englantine, Chateaubriand, Béranger, Dupont, G. Nadaud, Renard, ect..”114

Malgrat no constituir estrictament un Orfeó, sinó una Escola musical de categoria
semiprofessional, l’entitat francesa de més prestigi que visità Barcelona , va ser
l’Schola Cantorum de Paris, dirigida per Charles Bordes, qui visità per primera
vegada Barcelona el 1903, any en que ja es van fer tres audicion ena
col.laboració amb l’Orfeó català115. A partir d’aquesta visita , s'establí una gran
amistat amb Lluís Millet i l’Orfeó Català. A aquesta en seguiren d’altres, tant és
així que alguns comparaven les dues entitats.
“... diria-se que
es treballa
pausadament i amb
una perseverancia
monacal.....Precisament aquest aspecte característic de la Schola Cantorum, li dona una
certa semblança amb aquell rusc de laborioses abelles que es el nostre estimat Orfeó.”116

La premsa de l’època, va dedicar elogioses paralules a la visita de l’entitat
francesa, reproduïm una del periòdic “El Diluvio”, en la que a més es fa una
ressenya de la història i actuacions de la "Schola Cantorum", en especial pel que
113

RMC,nº juny de 1909, Barcelona, pàg.200. L’Avenir de Narbona, composat de 120 coristes va actuar a
Barcelona la primavera de 1909, entre les peces que executaren al. saló de Belles Arts, hi havia obres dels
mestres Saintis, Sourilas, Dar-Jauin i Massenet.
Bizet, Flégier, Beriot, J.S. Bach , Sadurní, Lalo, Popper, Guilmant i Massenet.
114
RMC Agost, 1910, nº 80 Barcelona, pàg.234.
115
Actes J.D. O.C. 1-3-1903, per a les audicions es crea una empresa de concerts, els resultats apareixen a
l'acta 1-4-1903 . "Concert públic representant lorfeó en l'empresa Concerts Schola Cantorum i orquestal catalana,
resultat economic dels concerts al teatre novetats els dies 20, 22 i 24 (de març)
Ingressos 17.676'45----- Beneficis 4.407'87--part Orfeó 1469'25.
despeses 13.268'58."
116
Vicens Mª de Gibert, “La Missa en si menor”. Crítica de l’execució d’aquesta obra per la Schola
Cantorum. dins del pr Congès Nacional de Música Sagrada. RMC, nº maig 1907, pàg.98.
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fa a la recuperació de la música religiosa dels segles XVI i XVII, un camí que
també seguiria l'Orfeó Català.
"Però el pseudo misticismo francés, ya que és impotente para reanudar aquella tradición con
obras nuevas a la altura de las antiguas, ha iniciado la restauración de éstas, con lo cual es
innegable que presta un servicio grande a la causa del arte y del progreso musical.
El belga Franck fue el generador de la obra; más el verdadero impulsor de ella ha sido D'Indy
y su propagador más firme Bordes. Este fué quien hace once años reveló a los aficionados
franceses los tesoros de la música religiosa de los siglos XVI y XVII, sirviéndose para ello de
los modestos cantores que se refugiaron en el viejo Saint Gervais.
De entonces acá la empresa ha hecho camino grande y seguro, y hoy aquellos ignorados
capillistas constituyen la famosa Schola Cantorum, que fué el verdadero acontecimiento
musical durant el jubileo de la última Exposición, en aquellas memorables sesiones del "Viell
Paris", donde se congregaron los mejores aficionados del orbe entero." (...)

A partir d'aquí fa la crònica de l'actuació a Barcelona, de la que seleccionem alguns
fragments, en el que el crític musical estableix el paral.lelisme de l'obra i actuacions
de l'entitat francesa i l'Orfeó Català.
"Ahora ha tenido el público de Barcelona ocasión de admirarla en el teatro de Novedades, y
ojalá que aproveche sus enseñanzas. Però, si hemos de ser francos, tememos que no sea
así. Nuestro público no perdona las dificultades de entonación y cierta dureza gutural a que
propenden nuestros vecinos, y, deteniéndose en estas circunstancias externas y sensuales
no penetra los prodigios de inteligencia y de arte que presupone el trabajo llevado a cabo por
la Schola Cantorum.
Siguiendo ésta los móviles que inspiraron al sabio autor del "Etrangere" su célebre plan de
reformas en la enseñanza oficial de la música, se preocupa ante todo y sobretodo de
estudiar los diversos estilos musicales y la prosodia y la literatura vocal, dando a cada autor y
a cada obra lo que su carácter exige, lo mismo en lo sustancial de la concepción que en lo
accidental de la forma, así en el aspecto estético coo en el histórico, y en estos sentidos
realiza la Schola verdaderas maravillas, que se escapan a un público educado tan solo por la
venalidades de los teatros de ópera italiana. (...) Ambas cosas bastarían para hacer
memorables las sesiones de la Schola Cantorum, amén de otras muchas que no olvidarán
los buenos aficionados, como són la flexibilidad y gracia con que nos han sido servidas las
pintorescas canciones populares armonizadas por Tiersot, la naturalidad y el desahogo con
que hemos oído interpretar a Jannequin y Lassus y la solemne amplitud con que nos han
impresionado interpretando a Palestrina y Victoria. (...)
Después de oir con atención a la Schola Cantorum, es cuando se puede apreciar mejor al
Orfeó catalá. Y desde luego nos apresuramos a consignar que, a nuestro juicio, esta
institución ha llegado a un grado de adelanto tal, que honra no solo a los organizadores y a
los miembros que la constituyen, sinó también a Cataluña en especial y a España en general
,siendo lo único serio que en el arte musical podemos presentar como digno de figurar en el
movimiento artístico de las naciones cultas. Però por lo mismo que ha llegado el Orfeó a tal
grado de adelanto, es preciso exigirle que dé un paso más y busque la perfección. Ha
conseguido ya vencer las dificultades mecánicas: ajuste, afinación, fusión perfecta,
sonoridad, armonía completa, equilibrio, ponderación, homogeneidad, cuadratura, etc...; todo
eso y más tiene el Orfeó, y cuenta además con muchos y buenos elementos , pues si bien
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los bajos resultan algo débiles, és porque entre nosotros escasean voces de esa tesitura y,
sobre todo, que tengan la fuerza y pastosidad de los pueblos del Norte. (...)”117

EL LIDERATGE DE L’ORFEÓ CATALÀ.
A més de l’exemple i l’admiració, el patronatge indirecte que exerceix l’Orfeó
Català en aquest nous cors que es van creant arreu de Catalunya, es pot seguir
pels escrits que aquestes noves formacions li adrecen, comunicant la fundació,
demanant consell, invitant als actes de benedicció de senyeres, inaugurals etc...,
als quals habitualment respon l’Orfeó Català, donant les instruccions tècniques i el
repertori sol.licitat, enviant escrits d’encoratjament, representacions de membres
de la Junta Directiva, o amb la presència del mateix director, Lluís Millet.
Un dels indicadors d’aquesta progressiva transició vers el model de
perfeccionament musical que proposa l’Orfeó Català, és la creacció de seccions
de nois, i en alguns casos de noies o senyoretes, que fins i tot adopten algunes
societats claverianes , i també la de formació musical a les escoles públiques de
l’Ajuntament, i també a les privades de caire catalanista 118que demanen el
concurs o patrocini en forma de premis atorgats per l’Orfeó Català, en les festes i
finals de curs que acostumen a celebrar.
“Novell Planter
L’esbart cantaire del Col.legi de Sant Jordi, titulat “Novell Planter”, dona el dia 20 del
passat novembre un concert de música escolar i popular en el local de l’Ateneu Obrer del
districte segon, en obsequi als professors i alumnes de les escoles que aquesta entitat
sosté. (...)”119
“A la barriada del Poble Sec, Salvà, 30 baixos, ha quedat constituida la nova institució
musical “Escola choral Catalana", de la qual n’es director artístic Jaume Lloveras i Tost.
En dit estatge, s’han obert unes classes gratuites de solfeig i vocalització per a nois i
noies, i en ell se reben també les propostes de socis protectors o coristes.
Esperem que la fe i entusiasme que ha mogut a la junta organitzadora de dita entitat, es
trobarà compensada amb la cooperació de tots els que es preocupen del millorament del
nostre estat social.”120

Atenció especial mereix la iniciativa propiciada per Joan Llongueras i la seva
Escola choral de Terrassa, d'utilitzar el mètode de gimnàstica rítmica de J.
Dalcroze, que en el curs dels primers anys de segle s’anirà estenent per
Catalunya, tal com va succeir en els principals països d'Europa, on professors
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El Diluvio 27-3-1903 "Musicales".
A més de l’exemple citat, existeixen altres com les del districte II, Ramon Llull, Mossen Cinto, etc, que
apareixen sovint en les actes, sol.licitant la presència, convidant a les festes i demanant premis per als
alumnes.
119
RMC, nº desembre 1904, Moviment musical. pàg.265.
120
RMC, nº gener 1906, Noves. pàg.60.
118
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formats per l’Institut Dalcroze de Ginebra, apliquen el mètode en els conservatoris
i també escoles privades. 121
“L’audició organitzada per la Schola Choral de Terrassa fou dedicada per complet a les
cançons amb gestos i rondes infantils del mètode rítmic de Jacques Dalcroze. En
Llongueras, qui ha sentit pel modern sistema del professor suís un fort enamorament,
havent-li dedicat totes les seves emergies, s’ha fet un vertader apòstol de la susdita
ensenyança. Ell ha estudiat a fons i encara que com en tota obra humana hi reconeguem,
en mig de les seves qualitats, alguns defectes, cal remerciar a l’intel·ligent director de la
Schola egarense el fet d’haver-lo posat en pràctica en nostra terra esperant que el temps
ens demostri els fruits que del referit sistema d’ensenyança arriben a obtenir-se. En
Llongueras ho ha dit: som al començament, per tant, no ens podem aventurar a formar-ne
un judici absolut.
Els infants autors de la Festa, no cal dir si foren aplaudits. Amb tal seguretat, amb tal
desembaràs i amb tanta gracia desempenyaren el llur comès, que fou una delícia pels
ulls, si bé en l’afinació es manifestava a versades el cansament dels oients. El llarg
programa, en la part musical era també un xic massa uniforme, ja que, descomptant una
sola peça, "Arri, arri cavallet", d’En Morera, tot el demés, cançons rondes i marxes, tot era
original de Jaques-Dalcroze122(...)”

El patronatge que exerceix l’Orfeó Català, s'incrementarà també amb la
construcció del Palau de la Música Catalana, obrint-lo a entitats afins que
altrament no tindrien accés a aquest escenari privilegiat.
“La novella institució de Sabadell, dirigida pel mestre En Josep Planas i Argemí, alcança
un èxit del que devia quedar ben joiós, Efectivament l’Orfeó es presentà en unes
condicions excel·lentíssimes que no esperaven pas trobar en ell, degut a la seva recent
constitució. A be que el triat programa ja predisposava al seu favor, diguem que la finesa,
l’ajust i l’afinació del seu conjunt coloquen ja avui a l’Orfeó de Sabadell al costat de les
més notables institucions corals de Catalunya que hi ha encara quelcom susceptible de
perfecciono es pot negar, més tampoc és probable que en la via segura que porten
empresa falli l’esmena.123

En els orfeons de Barcelona i la seva província, s'estableix una acció directa dels
homes i músics vinculats a l’Orfeó Català, i al projecte de contribuir a la
regeneració musical i social catalanista. Entre ells cal recordar la creació (a Sant
Andreu del Palomar ) de l’Eco de Catalunya, pel subdirector de l'Orfeó Català
Josep Mª Comella, amb l’objectiu de fer arribar a les barriades i poblacions
obreres aquesta nova forma de lluita patriòtica, que se seguiria en altres barriades
barcelonines: Sants, Gràcia, Sant Martí, etc.. Els escrits de Lluís Millet, les
memòries de l'entitat, i a partir de 1904, la Revista Musical Catalana, ens parlen
d’aquest patronatge”espiritual” sobre les noves formacions, en molts aspectes que
121

La ginmàstica rítmica de Jacques Dalcroze, és un mètode que cerca donar una formació musical i
psicomotriu integral en l'infant. A través de cançons i dances, els nens i nenes aprenent el ritme, el llenguatge
musical, etc... i al mateix temps prenen consciència del seu cos millorant el desenvolupament psicomotriu.
122
RMC, nº Maig 1909. Moviment musical, Terrassa, pàg.187.
123
RMC, nº Maig ,1909. Palau de la Música. p.186.
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van desde el discurs d’encoratjament als seus coristes, la salutació i propaganda,
les visites regulars d’aquests cors al casal de l’Orfeó Català, i d’aquest a les seves
poblacions, per compartir, o reforçar un concert. Visites que esdevindran una
mena de romiatge un cop construït el Palau de la Música Catalana
Entre aquests primers orfeons, els que van tenir una vinculació més directa amb
l’Orfeó Català foren:
1899 Orfeó L’Eco de Catalunya (Barcelona) , Orfeó Mallorquí, Orfeó de Sants.
1900 Orfeó Barceloní, Orfeó Barcelonès, Orfeó Catalunya (Caça de la Selva).
1901 Orfeó Calellenc , Orfeó Manresà.
1902 Orfeó de Blanes, Orfeó Vigatà.
1903 Orfeó Mataroní, Orfeó Tarragoní.
1904 Orfeó Gracienc, Orfeó de Sabadell.
1905 Orfeó Tortosí.
En els Orfeons creats fora de la província de Barcelona, a més de persones
vinculades a l'Orfeó Català, o als conservatoris i centres musicals de Barcelona,
intervé molt la influència catalanista o religiosa dels fundadors, i l'admiració que
desperta la visita i coneixença de l'obra desplegada per l'Orfeó Català, apuntarem
només dos exemples ben diversos: el de l'Orfeó Manresà, creat arrel de la visita a
aquesta població de l'Orfeó Català, i el de l'Orfeó Catalunya (Caçà de la Selva)
creat per Mossèn E. Garcia per tal d'incentivar en la seva població l'esperit vers la
música religiosa que havia iniciat l'Orfeó Català, a Barcelona. Sabem que alguns
d’aquests directors van entrevistar-se i estudiar sovint determinades obres i
partitures amb el propi Millet o amb els seus col.laboradors. Establint-se entre els
directors i els homes de l’Orfeó Català una relació de mestratge i fraternitat, que
donà certa homogeneïtat, malgrat la independència de cada formació.
UN MOVIMENT NACIONALISTA.
El creixement del moviment orfeònic, com venim dient, no es pot separar del
creixement del catalanisme i de l’expansió regeneradora que en tots els àmbits
culturals s’hi viu en aquells anys de trànsit, i d'inici del segle XX.
Si el catalanisme neix i es reclou durant força temps a Barcelona, a partir de la
crisi colonial experimenta una forta expansió a comarques i juntament amb les
vetllades literàries i els mítings, són els concerts populars, les excursions
artístiques que realitzen els cors catalanistes, els que encenen l’esperit, i aviven
les voluntats de crear (a través de la música) una obra semblant en tots els indrets
de Catalunya. Aquest és el moment en que es crea bona part dels cors i orfeons, i
encara que alguns no aconseguiren els propòsits inicials i portaren una vida
efímera, altres emularen l’organització, el perfeccionament tècnic i la capacitat per
trobar els suports econòmics necessaris i aconseguiren una trajectòria triomfal
dins i fora del seu entorn. Tots ells formaren part d’una obra cultural de
dinamització dins de la comunitat on s’hi establiren, si més no, com a precedents
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d'entitats i associacions que prengueren el relleu uns anys més tard. Aportem en
aquest sentit l’anàlisi d’un dels músics que més va contribuir a aquesta expansió i
que millor va saber captar la importància del moviment, ens referim a J.
Llongueras, director de l’Escola Coral de Terrassa
“... anaren sorgint (els orfeons) com per art d’encantament, moltes vegades sense saber
com, per l’esforç decidit d’uns pocs i per una mena de fe en els destins de la pàtria que
era ben filla de la fe mateixa que sempre i en tota ocasió ha il.luminat el rostre bondadós
d’apòstol del mestre Millet. Els mestres dels nous orfeons que arreu de Catalunya anaren
creant-se, es llançaren ardits a la tasca improvisant-se directors i manifestant molts d’ells
aptituds del tot remarcables. Això pogué fer-se així perquè un noble i molt elevat ideal
regnava llavors en el clima espiritual de Catalunya i perquè tothom es llançava a la brega
somiant i confiant en la grandesa futura de la pàtria (...)” 124

Aquest noble ideal a que es refereix Llongueras, coincideix amb l’objectiu polític de
la burgesia conservadora, que a partir d’aquell moment liderarà el catalanisme i el
portarà, a través de la lluita electoral, a la transformació en les relacions existents
entre Catalunya i l’Estat Centralista. Els cors no faran política electoral activa, però
contribuiran a propagar entre el poble aquest ideal comú. Per la seva part, l’Orfeó
Català, qui fins a aquest moment havia participat en els actes simbòlics del
Catalanisme Unitari, sense perdre aquest esperit, sintonitza amb la nova orientació
“possibilista” del catalanisme i no dubtarà a emprendre actuacions amb certa
implicació política, que puguin ser argumentades dins l’esperit patriòtic i de
defensa dels interessos morals i materials de Catalunya.125 Objectius que seguint
l’exemple aportat per l’Orfeó Català (que sintonitzava al mateix temps amb un
estat d’esperit col.lectiu, com expressa Llongueras), va ser assumit per molts dels
cors i orfeons que es crearen a partir d’aquell moment.
Aquest esperit es tradueix en el tipus d’actuacions que celebren alguns d’aquests
cors, així com la vinculació de molts d’ells a Associacions i Centres catalanistes.
D’algunes d’aquestes actuacions hem parlat en referir-nos a l’Orfeó Català, com la
participació en l’entrega al Missatge al Rei dels Hel.lens (1896), juntament amb
Catalunya Nova, la negativa a pagar un impost que suposaria la ruïna per a totes
les entitats corals de Catalunya i d’ Espanya (Embargament de la Senyera 1900),
la participació en la recuperació dels monuments emblemàtics de Catalunya,
Ripoll, Sant Cugat...., campanyes a les que és participa amb subscripcions i
també amb concerts126. Les diverses edicions de la Festa Nacional Catalana, a
iniciativa de l’Associació de Lectura Popular, (en commemoració del Corpus de
124

Llongueras, J. “L’obra dels orfeons de Catlunya” RMC, 1936, pàg.130-139. Joan Llongueras i Badia
( Barcelona 1880-1953), compositor i musicòleg, iniciador a Catalunya del mètode de gimnàstica rítmica de
Jacques –Dalcroze, fundador de l’Institut Català de Rítimica i Plàstica i de l’Escola Choral de Terrassa.
125
L’episodi més característic de tots els que ja hem vist, seria el de “l’embargament de la Senyera”,
possibilitat per la unitat de criteris que s’ha anat imposant en la direcció de l’entitat a través del criteri del
President Joan Millet i Pagès , continuada després per Joaquim Cabot i Rovira, ( ambdos partidaris de la via
possibilista i militants de la Lliga Regionalista) i del mestre director Lluís Millet i Pagès, qui tot i no militar,
va simpatitzar amb aquell corrent, conservador i catòlic.
126
Com va ser el Festival de 1905, fet al Palau de Belles Arts, sota el lema “Tetralogía Histórica Catalana”,
amb direcció d’Adrià Gual.
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Sang de 1640, les diades de l'Onze de Setembre, promogudes primer per la Unió
Catalanista, i més tard pel Cadci, les benediccions de Senyeres catalanistes (com
la de Poblet oferta a La Unió Catalanista, 1903) ; i a partir de 1906, les
manifestacions en suport de Solidaritat Catalana (com la gran Festa de
l’Homenatge), etc...,
A més d'aquestes manifestacions col.lectives, hi ha un nombre important
d’actuacions més individualitzades a Barcelona i a les diverses províncies
catalanes, que es vinculen a aquesta “tasca patriòtica”, que totes les entitats
corals catalanes s’autoimposen (seguint l’exemple de l’Orfeó Català). Algunes
d’aquestes activitats són la visita a Centres catalanistes o regionalistes, per tal que
l’exemple i la propaganda s’escampin arreu, així l’Orfeó de Sants, per exemple
visita el centre catalanista "Gent Nova", de Badalona el novembre de 1904; el
febrer de 1905, presta el seu concurs a una exposició de "Projectes de Senyera"
fetes al "Centre Catòlic" de Sants, i visitarà sovint el "Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la indústria", a més de participar en totes les festes
majors i les activitats del casal regionalista "Els Segadors" , de Sants.
Per la seva part, "l’Orfeó Gracienc" a més dels concerts que efectua durant els
primers anys al "cercle de Propietaris" (seu de l’entitat), al Teatre Modern i al
Teatre del Bosc, participarà en la Festa Major de Sants (agost de 1906), visitarà
l’Ateneu Barcelonès (gener de 1906), i el centre catalanista de Molins de Rei
(agost 1907), entre altres actuacions "artístiques i patriòtiques".
Per la seva part, "l’Eco de Catalunya", a més d’actuar a diverses entitats de Sant
Andreu: "Casino Foment Andreuense", "Centre Catalanista de Sant Andreu",
"Centre Popular Catalanista" , "Avenç Nacionalista Republicà", etc... visita en
aquests primers anys d’existència, moltes altres barriades treballadores, emulant i
complint les peticions que no pot assumir l’Orfeó Català: el juny de 1905, participa
en una tómbola benèfica organitzada en la plaça Catalunya, i el mateix mes en la
Festa Major de Sant Martí, juntament amb "l’orquestra catalana", de Granollers.
L’Orfeó Barcelonès, participa en diverses actuacions de la Unió Catalanista, entre
elles, el concert donat la primavera de 1906, a favor de la Reixa127
Ben aviat, aquests novells cors cobriran les actuacions que l’Orfeó Català no pot
fer per excés de compromisos, ja sigui de forma individual o en col.laboració amb
formacions musicals com la Banda Municipal de Barcelona.
Un cop consolidats artística i institucionalment, tots comencen a sovintejar les
sortides artístiques fora de Barcelona, especialment a partir de 1910; a tall
d’exemple, l’Orfeó Gracienc visita Lleida, Tàrrega i Terrassa durant l’any 1913.
Fora de Barcelona, aquests desplaçaments acostumen a fer-se entre els
municipis i viles veïnes. De vegades aquestes trobades, mantenen l’ideal de
confraternitat que ja havien establert les societats claverianes, en altres ocasions,
127

RMC, Catalunya 1906 pàg.212.
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són els propis municipis qui les convoquen, com va ser el cas de la ciutat de
Manresa, en el certamen per a cors i orfeons organitzat el setembre de 1900128, al
que seguiren molts altres municipis, en la convocatòria d’aquests certàmens així
com de Jocs Florals, i fins i tot Festes de la Música a l’estil de la Festa de la
Música Catalana. Entre les més actives cal situar Tarragona, Reus, Figueres i
Girona, però també altres poblacions molt industrials com Terrassa, Sabadell, i
Igualada.
Entre les primeres visites que organitzen (amb considerable esforç) els orfeons de
les localitats catalanes, és quasi obligada la de Barcelona. I en especial a l’Orfeó
Català, pel que suposa de símbol i consagració de l’entitat al moviment patriòtic
que aquesta entitat representa.
Especialment a partir de la Solidaritat Catalana, algunes participen obertament
amb les principals manifestacions col.lectives del moviment coral català; són molts
els cors i societats de fora de la ciutat que assisteixen a la Festa de l’Homenatge
de 1906. També molts d’ells se sumaran a la protesta contra la resolució de
l’Ajuntament (de majoria Lerrouxista) , de no donar la direcció de la Banda
municipal al mestre Lamote de Grignon(1910); i poc desprès aquesta mobilització
col.lectiva es veurà repetida en l’homenatge a l’Orfeó Català pels Festivals Bach
(1911), i per la petició de la Mancomunitat per a Catalunya (a partir de1912).
Aquest camí portarà d’una manera natural i mantenint la independència i les
circumstàncies individuals, al projecte de Federació de Cors Catalans, que s’inicià
en homenatjar l’Orfeó Català (l’any 1917), pel seu 25 è. aniversari, i que
constituirà La Germanor dels Orfeons de Catalunya.
EL CERCLE DE MÚSICS VINCULATS AL CANT CORAL.
Molts d’aquests directors, elements imprescindibles per a la propagació efectiva
del moviment havien assimilat aquest esperit en els contactes personals i en la
formació acadèmica en els Conservatoris (Escola Municipal, Liceu), i també en les
acadèmies i lliçons privades dels artistes i professors més prestigiosos del
moment: Albéniz, Granados, Nicolau, Pedrell, Vidiella, etc... D’aquests cercles, en
sortí una fornada de compositors i músics de gran vàlua que dedicaren part de la
seva vida i obra a la creació de cors i també de repertori coral: Comella, N.
Freixas, J. Balcells, J. Llongueras, Más i Serracant, Pecanins, Perez Molla, F.
Pujol, Sancho Marraco, etc..., a més dels pioners Millet, Morera i Vives.
I altres, que si bé no tingueren tan de prestigi i nomenada, també hi col.laboraren:
Grau, Lozano, Planas, Tomàs etc... juntament als que formaren part del món
sardanístic (Baró, Guanter..), i els procedents del món eclesiàstic i de les escoles
especialitzades o capelles religioses: Borgunyó, Català, Mss. Molé, Mss. Romeu,
etc...129

128
129

Diario de Barcelona, 30-8-1900 i 3-9-1900.
Vid. Artís, P. “El cant...” op. cit. pàg.42.
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En la creació d’altres cors i orfeons arreu de Catalunya, tingué molta incidència, a
més d’aquesta vinculació personal i artística, la visita de l’Orfeó Català, i també de
Catalunya Nova, darrere de les quals, es produïa un ambient i neguit propici a
emular i seguir l’obra iniciada per aquests dos cors catalanistes. D’aquestes
circumstàncies ens han arribat alguns referents coetanis i també records
posteriors.
Malgrat les diferències i característiques individuals, de cada artista, hi ha un
esperit i sentit col.lectiu que constituirà com ja hem expressat un autèntic
“Renaixement”, com acostumaven a dir els coetanis, o si volem els inicis d’una
escola catalana amb una sèrie d’elements comuns, malgrat la diversitat d’estils i
d’aportacions, que recull d’una banda la influència universal de Beethoven i
Wagner, per citar els grans mites del moment, però també forjada en base a les
influències europees de l’època a través de les obres dels romàntics List, Chopin,
Schumann, Brahms i dels principals compositors coetanis de les escoles
Francesa i Belga, la música d’arrel nacionalista també es veurà reflectida,
especialment en la predilecció pel noruec Grieg. A aquesta s’hi sumava, com a
element cabdal la tradició folklòrica catalana, que va influir poderosament en tots
els gèneres musicals, no solament en el desenvolupament de la cançó popular o
del "lied", que donà obres de molta qualitat, sinó també en la música de cambra,
en l’incipient simfonisme i en les composicions instrumentals
“Hi ha, en efecte trets originals i privatius a través del tant repetit arrelament popular,
obertament nacionalista; però es dóna també una rica elaboració en el sentit de la
delicadesa, de transparències harmòniques, de singulars trets melòdics. L’existència i la
presència d’aquesta “cançó catalana” és un fet incontrovertible, ja sigui en la formulació
més camerística, ja en les seves alambinades harmonitzacions corals” 130
Tanmateix, el moment d’aquest desvetllament, l’etapa modernista, és propicia a la
diversitat creativa i al contrast entre línies i maneres d’entendre la música, com van ser al
nostre país l’academicisme i el corrent més decididament avantguardista, però com ja
hem dit, ambdues línies van confluir en el creixement espectacular, en poques dècades,
de la música catalana, tant en el vessant interpretatiu, com en la composició, i en bona
part aquest fet serà degut a l’arrelament que el gènere coral va tenir entre els
compositors i el poble, fet que va permetre i estimular l’ambient musical en tots els
gèneres, així com també el creixement del virtuosisme instrumental i de la proliferació de
grups i entitats musicals arreu de Catalunya
D’entre tots ells, alguns van assolir categoria universal, tan com a intèrprets com en la
creació d’obres de gran intensitat i transcendència. Els més representatius, (a més dels
iniciadors de “l’escola” Felip Pedrell i Antoni Nicolau), cal mencionar a M. de Falla, E.
Granados i R. Albèniz, i més tard el mateix Pau Casals, quina trajectòria i obra són fruits
d’aquell esperit nacional desvetllat per la música popular.

Tornant als compositors més implicats amb la cançó popular i el moviment coral,
cal destacar l’obra
d’Enric Morera, compositor que a més va contribuir
130

Casanovas, Josep “La Música”, pàg.191 dins el Modernisme a Catalunya Edi. Nou Art Thor. Barcelona
1982
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extraordinàriament a la creació i difusió coral d’un gènere molt particular de
Catalunya, com ho és la sardana
“La sardana reuneix antecedents ètnics i sociològics poc comuns, que ens portarien inclús
a considerar el procés de la consolidació erudita de la dansa popular durant el segle XIX,
en un procés efectivament anàleg al que seguirà el vals vienès, la sardana, per obra de
Pep Ventura, significarà des de llavors un d’aquests estranys fenòmens pels quals el
poble començarà a dansar una música auténticament racial, servida per mitjà
d’estructures cultes i artificioses. En la sardana es produirà el fenomen de la perfecta
equació entre l’essencial popular i la seva formulació en una total exigència tècnica i culta.
(...)”131

LES PRINCIPALS ENTITATS DE BARCELONA.
En relació a la creació del Catalunya Nova (de la que hem aportat la visió de
l’Associación claveriana de los coros de Clavé), el mestre Llongueras explicava en
les seves memòries:
"En 1896, la Societat Coral Euterpe se encontraba en franca decadència. El maestro Morera
que habia dirigido a lo menos uno de los conciertos matinales de esta entidad, con algunos
elementos disgregados de la misma, que se habian convertido en entusiastas apasionados
del maestro Morera al ponerse en contacto con él, junto con otros elementos juveniles, fundó
la sociedad Coral Catalunya Nova, que dió su primer concierto la noche del 7 de marzo de
l896, en el Ateneo Barcelonés.
Organizó algo más tarde ésta una serie de conciertos corales e instrumentales en el Teatro
132
Lírico"

En el mateix capítol el mestre Llongueras explica que els mestres de l’Orfeó
Català, en especial Lluís Millet van intentar atreure’s l’Enric Morera (arribat de
Bèlgica, on havia anat a completar estudis), cap a l'Orfeó Català, però que aquest
s'hi va negar. Recordem que Morera era l'ídol dels modernistes, més combatius, i
contraris a l’academicisme que envoltava les relacions personals i artístiques de
l’Orfeó Català 133, i que aquestes visions diverses havia creat polèmiques i
enemistats personals en els ambients artístics i culturals de Barcelona.134
Durant les absències de Morera, el cor va ser dirigit per altres directors, així l'any
1909, quan Morera va viatjar per tercera vegada a Amèrica, el cor va ser dirigit per
Josep Mª Carbonell i després per Jaume Llobera. El 1912 tornat d’Amèrica, el va
131

Casanovas, J. “La Música”, op. cit. pàg.193.
Llongueras, J. “Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona”. pàg. 139140.Llibreria Dalmau, Barcelona 1944.
133
Recordem les polèmiques amb el mestre Nicolau. Vid. I part ,cap.4, Les primeres passes de l’Orfeó
Català, pàg. 21 i ss, i també, II part cap. 1 La cultura modernista. pàg. 192 i ss.
134
Aquest fet va crear una enemistat personal entre els dos músics, que s’arrossegaria tota la vida. Vid. E.
Morera, “Moments viscuts” (autobiografia). Gràficas Barcelona 1936. i també X. Aviñoa. “Una espina
clavada al cor”.Quaderns de Sitges nº 3, Ajuntament de Sitges 1993.
132
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tornar a dirigir Morera qui va posar com a subdirector Cassià Casademont, que
després va passar a director.135
Segons Galí 136 l'any 1900 a Barcelona a part de l'Orfeó Català només havien dos
orfeons importants: "l'Escola Jordiana" i "l'Orfeó Canigó", ambdós cors es van unir en
aquell any, segons hem pogut recollir per la premsa de l’època, i van ser dirigides per
Josep Lapeyra, (mestre que també ho havia estat de l’Orfeó Català) , i com a
subdirector al mestre Estanislao Mateo (qui després seria director de l’Orfeó
Reusenc).
Efectivament, aquest nou cor "Escola Jordiana-Orfeó Canigó", és seguit en les seves
actuacions dins i fora de Barcelona per la premsa periòdica, i també ho serà després
per La Revista Musical Catalana, qui li dedicarà elogioses ressenyes, posteriorment
la seva activitat decaurà una mica i adoptarà novament el nom d'Orfeó Canigó137
O. Canigó “En els pocs anys que compta de vida artística l’O.Canigó, ha sofert seguides
transformacions, ja en la constitució del personal del cor, ja en el canvi, més sensible de
mestre director. D’això se n’ha hagut de ressentir a la força la unitat del conjunt, perquè és
un fer i desfer, que a més d’atropellar les cordes acaba per fer desaparèixer tota unitat
d’estil. Ara torna a trobar-se el Canigó, per sort, en un dels seus bons períodes i si bé la
massa coral no es tant nodrida com un temps passat compta en canvi amb una direcció
entesa, que de perseverar tots amb fe, el conduirà a ben segur, per gloriós camí. Digui-ho
sinó l’èxit lograt en son darrer concert, qual peces del programa van haver de repetir-se
en sa major part. El desempeny resultà força polit, matisant el cor amb finesa i bon gust,
sense barroeries ni extravagàncies, amb un xic més d’ànima i un millor equilibri en les
cordes dels homes, l’execució seria perfecta.”(...)

Quan al programa, segueix la mateixa tònica que comentarem més tard. Les
composicions restants del programa portaven les firmes de J.S. Bach, victoria
Schubert, Otto, J.B. Espadaler, Sanxo Marraco y Narcisa Freixas.
“El concert que era el darrer de la temporada, fou dedicat als socis protectors i se celebrà
al Teatre Eldorado el diumenge 11 de juliol, omplint-se la sala d’un auditori distingit i atent,
que aplaudí amb entusiasme la remarcable actuació de cada número. (...)”
“Rebi el nou director en J.B. Espadaler, així com els professors que el secunden Srta.
Portella i Sr. Pereña, la nostra més coral enhorabona.”138

135

Segons ens informa Gal.lí, "Hª de les Institucions..." vol. XII, op. cit. pàg. 91 Catalunya Nova va
sobreviure fins ben entrada la República, dirigits per J. Fontbernat, encara que ja no tenia el prestigi que
havia tingut en els anys anteriors.
136
Galí A. "Hª de les Institucions..." vol. XII, op. cit. pàg.90.
137
A La Publicidad. “Festa d’homenatge a l’Orfeó Català.” 27-5-1917, apareix una informació molt breu
sobre aquest:” Orfeó Canigó Fundat a Barcelona l’any 1886, Té 66 orfeonistes i 72 socis protetors. Es són
director actualment el mestre Josep Mª Gassó. Dóna ensenyança de solfeig i de cant.”. El nombre de
orfeonistes i socis protectors, ens informen tanmateix del decaiment .
138
RMC, Juliol-Agost 1909, Catalunya, pàg.259.
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Seguint la premsa d’aquests primers anys, hem trobat altres cors i escoles musicals
que van tenir una arrencada molt forta, com va ser el cas de la Capella Catalana de
Música, dirigida per Joaquim Cassadó, així com, l’orfeó "Eco de Catalunya"(1899),139
"l’Orfeó Barcelonès" (1900), dirigit per Pere Serra,140 orfeó "Nova Catalonia" (1900),
(secció musical de l’Ateneu Obrer del districte II de Barcelona). 141 Més tard, també
vinculat a l’estímul produït per la visita de l’Orfeó Català, es va crear "l' Orfeó de
Sants" (1901), a la barriada de Sans142, dirigit pel mestre Estanislao Mateo,
aquest Orfeó es formà a partir d’una societat coral “Els Segadors”, que formava
part de l’ agrupació catalanista del mateix nom.
L’any 1903, es creà també "Schola Orpheónica", dirigida pel mestre Artur.143 Un
any més tard va néixer, a la barriada de Gràcia, "l’Orfeó Gracienc" (1904), també
fruit d’una societat coral existent dins el "Cercle de Propietaris de Gràcia", que el
mestre Joan Balcells va transformar en una entitat de gran prestigi en pocs anys.
Tot i que després es van crear molts altres cors i orfeons a la ciutat de Barcelona,
l’Orfeó Gracienc, el de Sants i l’Orfeó Català, van ser els que van tenir una més
llarga trajectòria, de tots els formats en aquesta època, així com un gran prestigi
social i artístic.
ELS PRINCIPALS ORFEONS DE FORA DE BARCELONA.
Es fora de Barcelona però, on més es va notar l’ embranzida en la creació de cors i
orfeons catalans en aquests anys. Les societats catalanistes, i també les parròquies
fan tot el possible per tenir el seu Orfeó, mentre que algunes societats corals
existents es reestructuren, donarem alguns exemples de les que van tenir una
incidència i trajectòria més important en aquells anys:
Orfeó Lleidatà (1902) dirigit pel mestre Francesc Gelambí, (hereu del “Orfeón
Leridano”(1861), molt relacionat amb la Lliga Regionalista. Entitat que va tenir una
trajectòria irregular desapareixent el 1904, encara que posteriorment, apareixerà
un altre Orfeó Lleidatà la Violeta (1915), dirigit per Francesc Besa, que participarà
en els actes d’homenatge a l’Orfeó Català a 1917. Val a dir però que segons ha
estudiat Lluís- Marc Herrera, 144desde la fundació del primer Orfeón Leridano, van
haver diverses entitats corals a la ciutat de Lleida, algunes baix la protecció de
l’Ajuntament, i diverses de tipus claverià.
139
Orfeó fundat l’any 1899 a Sant Andreu del Palomar pel subdirector de l’Orfeó Català, en Josep Maria
Comella. El 1917 és format per 103 orfeonistes i compta amb 35 socis protectors. Donava ensenyança de
solfeig i teoria de la música.
140
En 1917 el dirigia el mestre Joan Gibert Camins i constava de 78 orfeonistes i 120 socis protectors.” En
ses classes es dona ensenyança de solfeig, cant, conjunt choral, teoría i gimnasia rítmica.”
La Publicitat 27-5-1917.
141
L’any 1917, tenia 66 orfeonistes i 20 protectors, i el dirigia el mestre Llorenç Carbonell.
142
Aquest havia d’esdevenir un dels grans orfeons històrics, l’any 1917 constava de 164 orfeonistes i 150
socis protectors. S’hi ensenyava de solfeig i cant. El dirigia aleshores el mestre Llorenç Carbonell.( també
dirigia el Nova Catalonia).
143
L’any 1917, la seguia dirigint aquest mestre i tenia 150 orfeonistes i 317 socis protectors.
144
Herrera i Llop, Lluís Marc “El origen del canto coral en Lleida en la segunda mitad del siglo XIX, dins
“Els Orígens de les associacions corals a Espanya...” op. cit. pàg. 45
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“El Orfeó Lleydatà, dirigido por Francesc Gelambí i Dalmau, aparece como la primera
sociedad coral e incluso instrumental creada en Lleida con una clara voluntad modernista,
plasmada en la clara intencionalidad de dar difusión a los grandes compositores del pasado
y del presente mostrándose como una entidad “moderna” tanto por el interés cientifista que
se deriva como por el componente historicista que lleva implícito. (...)”
“ La causa de la desaparición de esta sociedad emblemática, según anunciaba la prensa,
debe buscar-se en el apoyo nulo de la sociedad leridana:
(...) Según nuestros informes, la disolución (sic) del Orfeó obedece a (sic) la falta de
orfeonistas, ya que su vida económica es relativamente satisfactoria. La apatia (sic) de los
leridanos es la causa de la desaparición (sic) de esta entidad artística.”145

Orfeó Catalunya, (1900), de Cassà de la Selva (Girona), sota la direcció de mossèn
E. Garcia, dedicada preferentment al conreu del cant gregorià. 146
Escola Choral de Terrassa (1901), dirigida per Joan Llongueras . En ella es
donava ensenyança de solfeig, teoria de la música, gimnàstica rítmica, cant coral i
cançons amb gestes.147 La progressió i acceptació d’aquesta entitat, no sols
dinamitza al llarg dels anys la vida artística de Terrassa, sent capaç d’organitzar
cicles de quaresma i tardor, com a Barcelona feia l’Orfeó Català, sinó que allà on
van anar, estenen la seva particular pedagogia musical, especialment pel que fa a
l’educació musical dels nens.
Terrassa (recull del diari La Sembra) “Amb la secció de música vocal, per les seccions de
nois, noies i homes de la Schola Choral, va cloure el diumenge 28 de març a la nit la sèrie
de Vetllades selectes que han vingut donant-se aquesta Quaresma a l’Agrupació
Regionalista”
“Era de verdadera prova la primera part del programa, format per cinc corals de J.S. Bach,
entre ells tres primeres audicions. (..) Vine o vine, sol de vida de Max Reger i l’aleluia de
E. Jaques –Dalcroze, tambe en primeres audicions. (...) El delicat al·leluia de Dalcroze, és
d’una exquisidesa de composició i d’un gust refinadíssim. Fou admirablement dit i
sentirem no poder assaborir la repetició que demanaren eloqüentment els aplaudiments
amb que el públic acollí l’acabat treball del cor. La traducció catalana d’aquest coral es
d’En Llongueras, qui ha sapigut conservar admirablement en la versió la seva
encantadora ingenuïtat i senzillesa. (...)”148

Orfeó Manresà (1901), es creà arrel de la visita de l’Orfeó Català a Manresa, l’1
setembre de1901, dirigit pel mestre Estanislau Casas Sant Martí (1883-1905), i

145

Herrera, M.Ll. “El origen del canto coral en Lleida ..." op. cit pàg.59. Diario de Lèrida, 20-4-1904, pàg. 2.
Aquests cors encara existien a 1917. ORFEÒ CATALUNYA (Caça de la Selva)Es compón de 213 coristes
i 135 socis protectors. Dóna ensenyança de solfeig i de cant gregorià. La Publicitat 27-5-1917.
146

147

.En 1917 constava de 125 Orfeonistes i 110 socis protectors, i havia esdevingut un important centre de
cultura i de dinamització social a Terrassa.
148

RMC, Terrassa, abril 1909.
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a la seva mort, el dirigí Manuel Jovés i Torras 149i després el mestre Joaquim
Pecanins i Fàbregas (deixeble de Lamote de Grignon), que el dirigí entre 1908 i
1920. A partir de la direcció del mestre Pecanins , s’hi dóna l’ensenyança del
solfeig en sis cursos acadèmics i de la gimnàstica rítmica. 150
Manresa
“La progressió ascendent del O. Manresà, baix la intel·ligent direcció el mestre Pecanins
quedà palesament demostrada en el concert que dona el dia 30 del passat agost. Més
que concert podem dir que fou un aconteixement musical que sens cap mena de dubte
formarà època en la vida artística d’aquella benemèrita associació i de tot Manresa i que
demostra a lo que poden arribar les institucions corals que arreu de Catalunya hi ha, quan
son dirigides al bon criteri. (...)"151

El repertori descrit a les cròniques ens permet saber que és quasi igual que el que
interpreta l’Orfeó Català: Nicolau, R. De Lassus, Montes, Grieg etc..
estrenen també La nit de Nadal, del mestre Lamote, poema compost amb
acompanyament d’orquestra (que en aquella ocasió s' executà amb la reducció per
a piano i harmònium).
“L’èxit fou sorprenent per lo unànim i espontani, malgrat les proporcions de l’obra,
recollint-hi l’autor que es trobava a la sala una ovació indescriptible. (...)
“Veritablement causa joia el veure les orientacions que emprenen algunes de les entitats
corals de fora Barcelona, com per exemple l’Orfeó de que ens ocupem, car d’aquesta
manera, fent-se un repertori propi i afinant-se en l’educació de la massa coral, es com
crearem veritables nuclis musicals que obriran nous horitzons als nostres compositors.
(...)”152

Orfeó La cigala Bagurenca., (1901), fundada a Begur, a partir d’una societat
claveriana existent, va participar en diversos certàmens corals, adquirint gran
anomenada.153
“Rebosando el local de distinguida concurrencia celebró esta sociedad coral una velada
dedicada a sus socios protectores y a sus famílias..
Bajo la inteligente dirección del reputado maestro D. Francisco Farriols fueron
interpretadas, co singular ajuste las composiciones que formaban el programa, La cançó
del Taper, de Raurich, Arre Moreu de Ventura, Comte Arnau de Morera, L’Arc de Sant
Martí de Raurich, l’Emigrant de Vives, Serenata de Otto, Al mar, de Clavé, Salut als
cantors de Thomas y los Pescadors, de Clavé. (...)
149

Vid.Ballús i Casòliva, G. “Repercusions de la vinguda de l’Orfeó Català a Manresa” dins Actes Congrès
Internacional d’Història, “Catalunya i la Restauració” pàg. 383-389. Manresa 1992. C. d’Estudis del Bagès.
Manuel Jovés i Torras (1886-1927), dirigí l’Orfeó Manresà entre 1906-1908, l’autora ens informa que “Jovés
mantingué un contacte estret amb l’actualitat musical catalana, ja que assistia periòdicament als assaigs de
l’Orfeó Català, amb el mestre Millet, els quals constituïen lliçons magistrals de direcció coral ....” pàg. 386.
150
En 1917 tenia 130 orfeonistes i 198 socis protectors.
151
RMC nº setembre 1909. Catalunya, pàg. 200.
152
RMC, nº Setembre 1909, Catalunya. pàg.200.
153
El 1917, n’és director en Frederic Sirés, té 105 orfeonistes i 60 socis protectors.
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Según se nos participa, la sociedad coral La cigala Bagurenca, vendrá por septiembre
próximo a Barcelona, de lo cual nos alegramos, porque al propio tiempo que podremos
abrazar a nuestros consocios, podremos admirar el riquisimo estandarte que les regaló su
digno presidente honorario. D. Buenaventura Sabater.154

En setembre d'aquell any, la nova "Asociación Euterpense de los coros de Clavé"
havia preparat un concurs de societats corals, per al que va sol.licitar la
col.laboració de l’Orfeó Català, en la concessió de premis.
Concurs que va guanyar La cigala Bagurenca. 155. Poc després, aquesta societat
coral, ja no apareix en les llistes d’adherides a l’associació, suposem que com en
altres casos esdevindria un Orfeó independent.156
A la ciutat de Vic, també per influència de les visites de l’Orfeó Català, es van
crear dos Orfeons l’any 1902,:

Orfeó Vigatà del Conservatori, dirigida pel mestre Joan B. Espadaler, on s’hi
donava ensenyança de solfeig, instruments de música, gimnàstica rítmica i
folklore, i l’Orfeó de Vic, dirigit per Mossèn Miquel Rovira, creat a partir d’un cor
anterior, l’Orfeó Sant Lluís, també en aquest es donava de teoria de la música,
solfeig, piano i gimnàstica rítmica. Ambdues entitats van dinamitzar amb els seus
concerts i activitats la vida social i artística de la ciutat de Vic157
Orfeó Tarragoní (1903), dirigit pel mestre, Josep Sentís, i després per Josep
Gols, va ser un dels que més es van distingir, arreu d’Espanya per les seves
actuacions i repertori.158, a aquest fet va contribuir l’ambient i la col.laboració amb
l’ orquestra “Filharmònica” de Tarragona.
“Els tarragonins i veritables aimants de l’art estan d’enhorabona: l’Orfeó, per una part i la
“Filarmònica “ per altra no es donen un dia de repòs per a fer-nos gaudir fortament. (..)”159

154

La Aurora. Notícias varias15-6-1902 pàg.7
Actes J.D. O.C. 1-9-1902, el premi era per al cor que millor cantés “Pel juny la falç al puny”, l’Orfeó donà
75 pessetes per al premi. el resultat d’aquest consta a l’acta del 22-9-1902. Vid també la Aurora, nº15
setembre de 1902.
156
Un exemple d’aquest procés el trobem en el cas de l’Orfeón Barcelonès, que a 1902 continuava sent un cor
claverià:
“La Sociedad Coral El Betis, hoy “Orfeón Barcelonés” nos comunica que ha trasladado su domicilio social a la
calle del Correo Viejo, 5.
El Orfeón Barcelonés, es un centro de enseñanza popular, en sus clases se da solida instrucción musical a gran
número de señoritas y jovenes niños y niñas.. Los cuales, según sabemos han hecho en corto período de
tiempo grandes progresos.
Felicitamos desde estas columnas a su joven director Sr.Serra.” La Aurora nº 12, 15-6-1902. Notícias varias.
pàg. 7.
157
El 1917, l’Orfeó del Conservatori es compón de 131 orfeonistes i té 175 socis protectors.
l’Orfeó Vigatà, en tenia 110 orfeonistes i 120 socis protectors.
158
En crear-se la Germanor dels Orfeons de Catalunya, l’any 1918, tenia 137 orfeonistes i 207 socis
protectors. Ensenyava solfeig i cant.
159
Desde tarragona. Fidelio. RMC, n 82, Octubre de 1910.
155
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També hi van col.laborar sovint amb altres orquestres, com la simfònica de
Barcelona, dirigida per Lamote de Grignon.
“El nostre Teatre Principal, es veié com poques vegades. lo més distingit de la societat
tarragonina anà a honrar amb la seva presencia una de les mes preuades institucions de
catalaunya. (...)

La segona part era dedicada a l’obra mestra de Lamote, La nit de Nadal, l’Orfeó
Tarragoní hi prenia part, havent fet un esforç com gaires, perquè en 15 dies solament
d’estudi i assaigs es presentava fermament imposat de son treball. Nosaltres havien
sentir ja les belleses de dita obra, però no tant com quan la varen160 sentir aquesta
vetlla, dirigida per son propi autor, amb aquella orquestra que descobria obertament
l’ànima de la partitura (...)”
Orfeó Mataroní, (1903) fundat a Mataró, com a cor d’obrers per Mossèn Josep
Molé, amb ensenyança de solfeig, cant i piano, va ser un dels cors que més
incidència va tenir en la comarca i de més intens treball en el repertori popular i
religiós.161
“Concert protectors O.Mataroní, el dia 20 novembre".
La profitosa tasca d’aquesta associació l’indiquen prou bé les belles composicions
estrenades, que en nombre de set figuraven a la llista; les quals per lo ben executada baix
la direcció del distingit mestre Mossèn Josep Molé, obtingueren un assenyalat èxit. Lo
restant del programa (que per cert dona goig de veure, per la preferència que es dona a la
música coral catalana i també per la novetat) fou del major agrado del públic, com ho
demostren les llargues ovacions (...)162

Val a dir que la presència i actuacions d’aquests orfeons, van representar un ajut
inestimable per a la propagació del catalanisme en algunes contrades, on el
caciquisme, el republicanisme i les autoritats feien molt difícil la creació i expansió de
centres catalanistes.
EXPANSIÓ I CREIXEMENT
Aquest afany, no s’atura, sinó que s’incrementa en els següents anys, l'any 1904,
la Revista Musical Catalana, n'esmenta dinou en el Principat, dels quals cinc eren
de Barcelona, i la resta corresponien a noves entitats creades arreu de Catalunya,
fet que explica com l’esperit regenerador del catalanisme i també l’amor a la
música propia es va anar escampant pels pobles i ciutats del país. Aquest
moviment segueix el ritme i triomfes de l’expansió nacionalista. Així, com veurem
més endavant, l’etapa de Solidaritat Catalana consolida definitivament el moviment
associatiu coral, i un cop desapareguda aquesta, el manté, arribant a 38 entitats
l’any 1912. L’etapa de l’inici de la Mancomunitat, és un context encara més
160

Es refereix a la interpretació de La Nit de Nadal, del mateix Lamote de Grignon, celebrada el 29 de
novembre de 1910. RMC nº 83-84, 1910, pàg.350.
161
En crear-se la germanor tenia 95 coristes i 63 socis protectors. A les pàgines de la RMC, apareix amb una
periodicitat anual de més de 5 actuacions.
162
RMC nº 83-84 Novembre 1910. pàg. 350.
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esplèndid per als cors catalans, que contribuiran poderosament en l’obra educativa
i nacionalitzadora d’aquella i de la Lliga Regionalista, comptant al mateix temps
amb el suport de la Mancomunitat. El 1918, el moviment coral és ja una realitat
quotidiana i poderosa dintre de Catalunya, i aconsegueix aplegar més de 62
entitats que, com veurem, decidiran federar-se per coordinar la seva tasca artística
i patriòtica, en la Germanor dels Orfeons de Catalunya. A l’empara d’aquesta el
moviment coral català continuarà creixent i obtenint noves fites artístiques.
Feta a grans trets la trajectòria d’aquests primers anys, quines característiques
concretarem a cada etapa, cal preguntar les causes d’aquesta gran atracció exercida
sobre la població pel fenomen coral. La resposta es troba, al meu parer, en la
necessitat d’un poble de compartir una identitat propia, i comunicar-se amb un
mateix codi. La llengua catalana és sens dubte el codi, i el millor vehicle de
transmissió ho va ser la cançó. Per això el cant coral esdevé un producte social
eficaç, a més d'incrementar la cultura i el lleure, aplegava l’esperit individual i
col.lectiu i contribuïa a la percepció del progrés de la nacionalitat catalana.
La propagació d’aquest esperit, és vist com una necessitat i una tasca patriòtica
desde els primers moments, tant pels coristes, com per al públic que hi assisteix,
així ho veia el mateix Millet, principal apòstol d’aquesta nova doctrina:
“... Oh amics, nosaltres també podem fer quelcom en la qüestió social; divulguem l’art sà,
noble i català entre aquests pobrets que més necessitat tenen encara del pa de l’esperit que
del pa del cos; organitzem concerts populars en sos mateixos barris; portem-los-hi l’accent
honrat de lànima catalana a la seva casa mateixa, si pot ésser, que se’ls desperti altra
vegada en el seu cor l’amor a Deu, a la terra, a la santa família; ASSERENEM EL SEU
ESPERIT AMB LES HARMONIES DE NOSTRES CANÇONS; que sentitn la verdadera
fraternitat hmana i la verdadera llibertat que no cria odis, sino amor, que no crida venjança,
sino perdó. (...) si nosaltres no podem donar l’abast a tasca tan noble, facilitem quan poguem
la creació de societats com la nostra, donem-los-hi la ma per a ésser més i més forts. I això
no es somni. Mireu dins de Barcelona mateix com van fundant-se diferents cercles artístics
que tenen nostres mateixos ideals, i a fora Barcelona, mireu com en neixen plens de fe i
entusiasme; A Cassà de la Selva, a Vilafranca, a Manresa, a Prats de Lluçanès; fins arràn
del Pirineu, a campdevànol; fins en l’Illa daurada, allà en aquella terra que don Jaume lligà
amorosament a Catalunya; a Mallorca hi ha la Capella de Manacor, i fins a Sant Feliu de
Guíxols, allà en aquella població que amb una mica més ens apedreguen quan els hi
portaren l’aire de nostres cançons; per tot arreu surten rebrots de l’Orfeó Català, que
nosaltres hem d’aimar per ésser saba de nostra saba, i perquè tots junts aixequem el cor del
català enlaire, satisfent així la fam espiritual de Catalunya, i sobre tot de sa part més humil,
d’aquests maons de fàbrica.
Sursum corda tot Catalunya! Amunt, germans, noblement, amorosament Per nostra
Pàtria!.163

En efecte, Lluís Millet i els seus orfeonistes i protectors, esdevenen l’exemple i el
suport, per a aquesta nova manera de propagar i entendre la catalanitat.
163
Millet, Ll., Parlament, llegit a la Assemblea General de 1902. Aquest testimoni, és tant més important si
pensem en la conflictivitat obrera desatada en aquest bienni, que com ja hem dit motiva també el fet de
celebrar concerts populars per les barriades obreres.
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D’altra banda la premsa és un vehicle important per configurar aquesta nova
dimensió del fenomen coral, amb els seus comentaris, comparacions, anuncis i
publicitat de les formacions existents i les seves actuacions. La premsa ajuda al
poble a seguir les directrius marcades pels músics i líders socials, i d’aquesta
trajectòria i vinculació tothom surt beneficiat, el moviment coral i musical creix,
mentre el poble té més possibilitats de gaudir i d’aprendre, i les publicacions que en
parlen del cor propi o dels preferits de tothom, es llegeixen, i es compren.
No tothom compren les explicacions tècniques o les polèmiques que es generen per
exemple entre els músics modernistes o els academicistes, sobre la importància de
la música coral, però el públic s’acostuma al llenguatge regeneracionista i el fa propi,
i sobretot s’integren i gaudeixen d’aquell esperit col.lectiu , fraternal i interclassista
que els omple d’orgull i de dignitat social.164
Aquest nivell de maduresa, permet la potenciació de formacions i solistes musicals
en altres àmbits que no són dins del cant coral, i també la creació d’una modalitat
que intenta ser més especialitzada com ho són les Escoles corals, nascudes com un
projecte global dins un determinat municipi, on generalment ja hi ha una forta tradició
i suport cultural vers la música. El cas més paradigmàtic, és l’Escola coral de
Terrassa, ciutat que ja comptava amb una llarga tradició de societats claverianes, i
una forta afició a cantar i als espectacles musicals.165 Aquesta entitat, nascuda a
l’empar de L’Agrupació Regionalista” de Terrassa, va actuar de veritable impulsor de
la vida artística i social de la ciutat, durant molts anys. Dels seus avenços i èxits ens
parla la Revista Musical Catalana, en cada número, sent una de les poques entitats,
a més de l’Orfeó Català, capaç d'organitzar tres concerts en un mateix mes.
“Terrassa- Bona ha sigut la tasca realitzada durant el mes passat per la “Schola choral”
l’hermosa obra d’en Llongueras. No menys de tres concerts ha celebrat en el transcurs d’ell
que li han merescut els fervorosos i entusiastes aplaudiments de costum”166

Aquest dinamisme anirà "in crescendo" en els propers anys, esdevenint un signe
d'identitat i d'orgull col.lectiu, a més d'un instrument nacionalista que, com veurem
més endavant, s'estén més enllà de les nostres fronteres, amb la creació d'orfeons
en diversos centres catalanistes de l'estranger.

164

Cal recordar que en aquesta tasca, també hi col.laboren les Associacions Claverianes, que tanmateix han
sostingut una dura polèmica amb els modernistes, arrel de les crítiques d’aquests sobre l’art coral, en especial
contra Morera. Vid en diversos números de 1898 “La Aurora”: “Los enemigos de la obra de Clave”, en
especial el nº 23 (1-12-1898), escrits per l’aleshores president E. Benaiges.
165
Tant és així que l’any 1900, l’Ajuntament de Terrassa havia subvencionat amb 25 ptes. cada corista de
Terrassa que acudís a l’expedició muntada per l’Associació de Cors de Clavé per a l’Exposició de Paris. Fet
que recull el seu portaveu “La Aurora”nº 12 (15-6-1900), que al mateix temps agraeix i justifica el detall de
l’Ajuntament: “.... resultarian fàciles los medios para resolver este problema que a todos preocupa, la questión
social. Sea nuestra enhorabuena a la ciudad de Tarrasa, al Ayuntamiento que tan bien la representa y gloria
al inmortal Clavé!”
166
RMC nº novembre 1908. Moviment Coral. pàg. 249.
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8-SOLIDARITAT CATALANA I L’ESPERIT NACIONAL.
8.1-L’ESPERIT UNITARI: LA FORMACIÓ DE SOLIDARITAT CATALANA.

Desprès de l’escissió de la Lliga, es produeix novament un període de confusió en
les associacions i entitats catalanistes, obligades a conviure amb les picabaralles
dels seus líders i de la premsa afí a cada grup.
Aquest malestar, es tradueix sovint en la vida interna de les entitats, que no sempre
poden o volen optar per un “neutralisme” conciliador. Algunes s’arrengleren
decididament en una o altra opció, com havia succeït el 1899, amb la sortida dels
possibilistes de la Unió Catalanista, però en general, hom intenta reforçar els
elements “ideals” o neutres del catalanisme i elaborar rituals unitaris: homenatges a
personalitats del passat llunyà o recent, commemoracions de diades i fets històrics,
accions cíviques contra la persecució de la llengua, el dret o els costums catalans
etc..1.
La Lliga, més homogènia desde l'escissió, necessitava recuperar poder polític, però
els Republicans continuaven guanyant la partida en les eleccions a diputats de 1905
(setembre)2, en canvi en les eleccions municipals del mes de novembre, van
aconseguir que sortissin escollits els 12 regidors que hom havia presentat3. Aquests
resultats es van interpretar com una victòria electoral de la Lliga, i per celebrar-la,
hom va organitzar un banquet “l’àpat de la victòria”, al qual es van convidar
personalitats i entitats catalanistes.
En aquest context, el "Cu-cut", revista satírica afí als regionalistes, va publicar una
caricatura, que ironitzava sobre la victòria electoral de la Lliga i les darreres derrotes
militars de l’Estat Espanyol, com a represàlia un grup de militars va assaltar
impunement l’edifici de redacció i la impremta on es feia “El Cu-cút” i “La Veu de
Catalunya”, el 25 de novembre de 1905.
Els fets van aixecar una forta polèmica en tota Espanya, però els autors dels fets
vandàlics, van rebre el suport d’altres capitanies generals, i no són castigats. Al
mateix temps que es pressiona al govern per tal que actuí de forma contundent
contra el catalanisme, a qui s’acusa de traïció i separatisme.
Montero Rios, va suspendre les garanties constitucionals i dimití com a president del
govern; el seu successor Segismundo Moret, preparà una polèmica “LLei de
1

Vid. Lladonosa, M. op. cit. pàg. 125.
Recordem que el grup escindit de la Lliga, s’organitza, primer a l’entorn del diari “El Poble Català, (1906) i que
tot i no crear un partit polític, el CNR, fins el l907, pretenia ser l’alternativa liberal, democràtica i republicana, al
conservadorisme de la Lliga.
Aquesta orientació els fa entrar en contacte amb els republicans federals i alguns sectors de la Unió Republicana;
quan sorgí el moviment de Solidaritat Catalana, la confluència d'aquest sectors republicans estaria assegurada,
mentre el Lerrouxisme es separava de la resta de grups republicans.
3
Vid. Molas op. cit. pàg.69, els republicans obtenien 14 regidors, peró retrocedient respecte a les eleccions
anteriors.
2
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Jurisdiccions”, per la qual quedaven sotmesos a jurisdicció militar tots els delictes
que de paraula o acció anessin contra l’exercit, la monarquia, l’estat i els seus
símbols. Aquesta desmesurada reacció del govern, va promoure un moviment
general de repulsa a Catalunya, i tots els grups polítics, a excepció dels Lerrouxistes,
van tancar files contra la "Llei de Jurisdiccions". Aquest posicionament donaria lloc a
la formació del moviment de Solidaritat Catalana. L ‘onze de febrer de 1906
s’organitza un Míting a Girona, i es presenta el Manifest, elaborat a partir dels
acords entre representants de les diverses forces polítiques, per lluitar contra el
projecte de LLei de Jurisdiccions. En formaren part:
Francesc Cambó, per la Lliga Regionalista.
J. Carner, pels nacionalistes republicans (que més tard crearien el CNR).
J. Roca i Roca, pels republicans no Lerrouxistes.
J.M. Vallès i Ribot (pels republicans Federals).
El Dr. Martí i Julià, per la Unió Catalanista.
M. Junyent, pels carlins.
Mentrestant, Lerroux, amarat d’un espanyolisme ferotge, no sols s’havia posicionat a
favor dels militars, sinó que aplaudia l’arbitrària repressió del govern. Alguns
fragments del seu tristament famós “El alma en los labios”, revelen el tarànna fanàtic
del seu discurs:
".. Así, no me digaís que condene la violencia iracunda con que los representantes del
Ejército vengaron a la pàtria en Barcelona... Yo digo que si hubiera sido militar, hubiera
ido a quemar “La Veu”, el “Cu-cut”, la Lliga y el palacio del obispo, por lo menos. Y si yo
hubiera estado en Barcelona la noche de “autos” hubiéramos ido el pueblo y yo a quemar
varios conventos, escuelas de separatismo, y a llamar a la puerta de los cuarteles y a
decirles a los soldados que antes que la disciplina están en la conciencia de los hombres,
la libertat y la pàtria.¿Condenar a los oficiales! Si, yo les condeno por prudentes, por
disciplinados... Me alegro mucho de lo sucedido... que antes de pactar con esa chusma
envilecida por el amor al ochavo, que es la quintaesencia de su regionalismo separatista,
estoy dispuesto a rebelarme contra todo el mundo, acompañado o solo.” 4

Aquesta actitud de Lerroux, va motivar l’escissió del seu grup, i enmig d’una forta
polèmica feu ingressar, a les files de Solidaritat, molts dels seus antics simpatitzants i
col.laboradors: Eusebi Corominas, director de "La Publicitat", Emili Junoy, fins
aleshores el braç dret de Lerroux, Roca i Roca, director dels populars setmanaris "La
Campana de Gràcia" i "L'esquella de la Torratxa", Albert Bastardes i Francesc Layret,
regidors de Barcelona, Odó de Buen, Pi i Arsuaga, (fill de Pi i Margall), i el mateix
Nicolás Salmerón. 5

4

Vid. La Publicidad 9-12-1905, en l’article “El alma en los labios” Lerroux justificava l’actuació dels
militars.
5
L’antic president de la República ( juliol 1873- setembre 1873), era aleshores President de la Unió
Republicana, i un dels principals promotors de la Solidaritat Catalana, la qualcosa significava passar de la
resistència dels anys anteriors, al suport vers el catalanisme.
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El projecte de Llei de Jurisdiccions es va aprovar el 20 de març, en senyal de
protesta, els diputats que representaven aquestes forces van sortir de les Corts. El
gest dels diputats fou aplaudit per la majoria dels catalans i hom organitzà una gran
festa d’homenatge, a la que van acudir més de 100.000 persones, i hi col.laboraren
moltes entitats ciutadanes.6
Al Principat, l’esperit unitari es respirava per tot arreu; la premsa catalana, amb molt
poques excepcions, vibra a favor de Solidaritat. Hi donen suport els diaris "La Veu
de Catalunya" (regionalista), "El Correo Catalán"(entre carlí i integrista católic), "El
Poble Català", (diari desde maig de 1906, dels nacionalistes republicans) i "El
Diluvio" i "la Publicidad" 7 ( diaris republicans). També els periòdics satírics
republicans, "L’Esquella de la Torratxa" i "la Campana de Gracia", periòdics que
havien atacat fins aleshores el catalanisme conservador i católic participaren,
obrint llistes a la subscripció popular (iniciada per "La Veu de Catalunya" ) per
costejar la festa. Una recaptació que superarà la xifra de 11.000 pessetes el mes
de juny.
També es reben adhesions i subscripcions de l’exterior, desde entitats com el
Centre Català de Mèxic8, a particulars que simpatitzen amb la causa regionalista:
“Vulguem-me associar amb quelcom al moviment que es desenrotlla en la nostra
estimada terra (...) em proposo obrir un llista de subscripció entre els pocs catalans
coneguts que vivim en el Departament francès de Bouches- du Rhône, i cooperar
així (...) al moviment de Solidaritat Catalana. (...)
Que la nostra idea sigui seguida pels molts altres catalans que viuen en els altres
Departaments francesos i que tots ens associem a l’impuls de la germanor iniciat pels
regionalistes i per tots els amants de la justícia i la llibertat. (...).”9

Entretant el govern va intentar jugar la carta econòmica, per comprar la fidelitat de la
burgesia catalana i fer-la abandonar el regionalisme, atorgant un nou aranzel
proteccionista. No va ser així, desde la pèrdua de les colònies, havien hagut prou
errors polítics, per a que la burgesia confiés en una actuació favorable del govern,
sense una pressió política propia.10
L’esperit unitari creixia a mida que s’acostava el gran esdeveniment i s’ultimaven els
preparatius per a la Festa de l’homenatge. Aquesta va tenir lloc al passeig de Sant
Joan amb una desfilada cívica de més de cent mil persones, Va ser en opinió dels
observadors la més gran manifestació que havia conegut Barcelona. L’ambient és
molt emotiu. Aquest clima, i la massiva participació popular generaren una eufòria
6

Durant tot el mes d’abril i maig, La Veu prepara la festa de l’homenatge i es fan diverses crides, entre elles
el mateix diari recull la invitació a les societats corals, orfeons, i entitats musicals(27-4-1906) per tal que
col.laborin al lluïment artístic a la festa. Les adhesions es multipliquen dia a dia, fins i tot participen
corporativament les dues associacions claverianes.(LVC 4-5-1906).
7
Lerroux ha d’abandonar el diari arrel dels fets explicats. Fundarà El progreso poc després (29-6-1906).
8
Vid. LVC 28-4-1906. Adhesions a la Festa.
9
LVC 6-4-1906.”Carta de Raymon Escote” de Mouriès ( França).
10
Vid. LVC 6-4-1906, “Els nous Aranzels”
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fraternal que fou hàbilment canalitzada pels dirigents de la Lliga, per donar
continuïtat i organització al moviment cívic solidari, un moviment del que,
esdevindrà directora i la principal beneficiaria.11
La formació de Solidaritat Catalana el 1906, s’havia proposat lluitar contra la Llei de
Jurisdiccions i configurar després una candidatura política unitària a nivell de tot
Catalunya a fi de trencar definitivament el torn monàrquic i portar al Parlament de
l'Estat una representació catalana real, (no derivada del caciquisme) i que pogués
defensar veritablement les reivindicacions del catalanisme.
La primera confrontació electoral de la Solidaritat fou el 10 de març de 1907, en
unes eleccions per a diputats provincials. El triomf solidari va ser espectacular,
perquè l’existència d’un front unit català constituí un revulsiu en la vida política, alterà
la situació preexistent i desvetllà una extraordinària emocionalitat que el poeta Joan
Maragall plasmaria a la perfecció en el seu article "L'alçament “12, text carregat
d'idealisme i al mateix temps mirall de la indignació continguda contra la forma de fer
i el menyspreu del govern:
“Les passions polítiques han sigut ofegades com un no res sota aquesta rierada
patriòtica... solidaritat és la terra, ho sents? Es la terra que s’alça en els seus homes... I la
terra no és carlina, ni republicana, ni monàrquica, Sinó que és ella mateixa que crida, que
vol son esperit propi per a regir-se; i ho crida en tots els seus fills, republicans,
monàrquics, revolucionaris, conservadors, pagesos, ciutadans, blancs i negres, rics i
pobres. I mentre duri el crit de la terra no hi ha pobres, ni rics, ni ciutats ni pagesies, ni
partits ni res més sobre d’ella que un gran afany d’acallar-la i satisfer-la ; perquè sols quan
ella sia en pau podrà cadascú ser republicà, carlí pagès, blanc o negre, pobre o ric... No
és un montón, senyor Maura,13 amb la companyia. Que no ho veu?, és un alçament.”.

Aquest moviment generalitzat havia aconseguit quelcom que semblava
impossible: trencar la separació entre catalanisme i republicanisme i obrir la
possibilitat d’una via esquerrana i popular.14 Per a les eleccions generals de l907
els partits que formaven la Solidaritat, van decidir de presentar-se en candidatures
úniques i fer un programa comú, "el programa del Tívoli", presentat el 14 d'abril de
1907. Aquest programa basava tota la seva força reivindicativa en la derogació de
la llei de "Jurisdiccions". La resta era un conjunt de mesures vagament
autonomistes: organismes regionals amb atribucions referents a l'ensenyament, la
beneficència i altres serveis, sense que es fes constar clarament les funcions, ni el
finançament d'aquests organismes, com tampoc el repartiment d'atribucions i
relacions amb l'Estat. Tant el programa, com els meetings i discursos que el
defensaven eren impregnats de la retòrica regeneracionista a l'ús, i dels tòpics
més tradicionals del catalanisme unitari; on predomina l'ambigüitat (fruit de
l'eclecticisme de forces que integraven el moviment), i també l'estil personal i
11

Vid. LVC 19-5-1906, i 20-5-1906, nºs. especials dedicats a la Festa.
LVC 13-4-1907
13
Aquest imprecació fa referència a l’expressió de despreci que feu Maura envers dels diputats Solidaris, als
que es va referir en aquests termes.
14
Vid. Camps i Arboix, J. Hª de la Solidaritat Catalana. Barcelona 1970 p.80-88.
12
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polític dels seus oradors i líders més carismàtics: F. Cambó i E. Prat de la Riba; En
inici, però, la càrrega emocional emmascarava les dificultats per dur continuïtat a un
moviment composat per forces i interessos tant heterogenis.

8.2-LA INFLUÈNCIA SOLIDÀRIA EN LA POLÍTICA ESPANYOLA.

El triomf es repetí a les eleccions del 21 d’abril de 190715. Aquestes victòries van fer
creure els solidaris que podien expansionar el seu moviment per la resta de l’Estat
espanyol, per transformar definitivament el sistema polític de la Restauració. A més
de les moltes adhesions i simpaties que es generen arreu d’Espanya. Un d'aquests
exemples va ser el gest de suport d'alguns senadors i diputats d’abandonar el
Congrés: Joan Vazquez de Mella i Ramón Nocedal (Pamplona), Teodor Arana
(Guipuzcoa) , Melquiades Alvarez (Oviedo), Gumersindo de Azcárate i Rafael Mª de
Labra (Lleó), entre altres. Hom intentà aleshores aprofitar la simpatia solidària, per
intentar constituir novament un front regionalista contra el centralisme. Aquesta
visió, no era exclusiva dels regionalistes, en l’acte de presentació del programa
electoral solidari al Tívoli (el 14 abril 1907), Cambó llegí un telegrama de
Vázquez de Mella, adherint-se a la Solidaritat Catalana, que deia (de la
Solidaritat):
“Que no es solo obra de la restauración de Catalunya, sinó ejemplo para las demás
regiones y verdadera empresa de salubridad pública. saldrá de las fronteras catalanas y
se extenderá por la Península formando una España Fuerte i Libre”

En aquest marc s’insereix el viatge d’alguns diputats solidaris a València16, i
algunes altres iniciatives i visites a diferents llocs d'Espanya, que no reeixiren per
què en paraules d'Isidre Molas:
“La sensibilització política i l’estratificació social de les altres terres espanyoles seguia un
ritme diferent del de Catalunya, i el seu judici sobre el moviment se centrà més en el
caràcter particularista que no en l’aliança de les forces components.
Això no obstant, i malgrat les vigoroses campanyes associant separatisme i solidaritat
catalana, efectuades pels rotatius madrilenys, especialment els afectes als liberals, la
commoció fou efectiva, i per primera vegada Catalunya passà a ser un problema polític
general, enfront del qual calia prendre posició (...).”17

Ni el govern, ni Lerroux i els seus fidels, suportaven aquella situació, que
amenaçava amb propagar-se fora de Catalunya, a través de les adhesions i la
propaganda que feien els grups solidaris en altres províncies espanyoles. D’aquí
l’intent Lerrouxista de desestabilitzar i d’aturar per la força l’actuació de les

15

Molas, I. op. cit. pàg.76.
Vid. “La Solidaritat a València”. (Meeting regionalista Valencià) LVC 11-6-1906, on el diputat Rodrigo
soriano, director del periòdic “El radical” defensa aquesta Solidaritat i la necessitat de les terres d’Espanya de
suport mutú contra el caciquisme i el centralisme estatal.
17
Molas, I. op. cit.. pàg. 78.

16
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personalitats més populars de la solidaritat, com va succeir en el conegut atemptat
d'Hostafranch, al que ens referirem més tard. 18
El moviment solidari, va incidir també en la classe treballadora en estimular els
esforços d'aquells treballadors que volien sindicalitzar el moviment obrer per damunt
de les fragmentacions i temptacions polítiques. En efecte, la formació de Solidaritat
obrera, en paraules dels seus dirigents.19 no volia ser la contraposició de Solidaritat
Catalana, però si contrarestar la força que el Lerrouxisme havia exercit sobre les
classes treballadores, objectiu en el que van reeixir, tot i les dificultats que
representava unir en un mateix projecte obrerista sectors socials i ideològics ben
diversos. Sens dubte, l’exemple de la Solidaritat política actuà a favor en la seva
articul.lació.20
De fet, la influència del concepte Solidaritat, generà moltes il.lusions i iniciatives, així
hom podia parlar d’una solidaritat municipal, enfrontada al centralisme
governamental, que generà durant un temps moltes iniciatives i esperances desde la
reforma urbanística, fins el camp de la cultura i les arts, per tal de promoure una
autèntica capitalitat de Barcelona dins el Principat.21
El programa solidari cercava els punts de confluència dels diversos grups que unia,
per Això no contemplava les reivindicacions de caire social. D’altre banda, la Lliga va
impulsar la direcció del moviment, i per aquesta raó no resultà gens difícil al
Lerrouxisme, presentar-la com a força burgesa, en especial entre els sectors
treballadors no catalans. Així es comprensible que la Solidaritat pogués ésser
denunciada com separatista i burgesa pels lerrouxistes i vista d'aquesta forma entre
les capes més desarrelades o marginals, on el partit radical trobava la majoria del
seu electorat.
Fora d'aquests cercles, l'actitud agressiva de les forces antisolidàries: exercit,
govern, lerrouxistes, blasquistes etc... va possibilitar el creixement i les adhesions a
Solidaritat. Els radicals basaven tota la seva política en atacar el catalanisme en
general, sense fer distincions entre els diferents grups. Són els anys dels discursos
més incendiaris de Lerroux, que fins i tot animava a la destrucció total de l'ordre
establert. Una mostra d'aquesta tàctica pseudorevolucionària la podem constatar en
l'article "Rebeldes" adreçat als "Jóvenes Bárbaros de hoy". Aquests excessos
verbals, tot i ser pura demagògia, inclinaren alguns sectors polítics o culturals no
identificats amb el catalanisme, cap a l'opció Solidària, en considerar-la l'alternativa
d'ordre front a la pretesa anarquia lerrouxista.22
18

. El fet va crear una gran indignació contra els Lerrouxistes a tot el Principat, i hom explica que Lerroux va
haver d’amagar-se durant uns dies.
19
Aquest tema ha creat força polèmica, peró no trobem rellevant entrar-hi ara, en tot cas el lector pot
consultar els especialitstes citats.
20
La Publididad 30-7-1907. Entrevista a Badia Matamala. ( Aquest dirigent de l'Associació de la
Dependència Mercantil, va ser un dels principals promotors de Solidaritat Obrera. Vegeu també la visió de
Diego Ruíz “Obrerisme i Catalanisme”, El Poble Català 19-9-1906.
21
Vid.Pérez Bastardas, A. “L’Ajuntament de Barcelona a primers de segle” . Ed. 62, BCN 1980, pàg. 10.
22
vid. J. Romero Maura, La Rosa de fuego, pàg. 378.
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Ara bé, malgrat aquella aparença, un nucli del republicanisme catalanista i solidari,
representaven l'opció d'una esquerra catalana, i propagaven les seves idees a “El
Poble Català”. Formaven aquest sector: Rovira i Virgili, Francesc Layret, i Gabriel
Alomar23, entre altres. Per a ells, el catalanisme havia d'ésser, si més no, socialment
reformista, i contemplar les reivindicacions obreres com a element de justícia social;
però aquesta visió no era compartida per tot el republicanisme català, ben aviat
apareixeren moltes divergències entre la dreta i l’esquerra solidaria, especialment en
oposició a les tàctiques de la Lliga a Madrid, cercant pactes amb el govern (en
coherència a la visió conservadora i possibilista), que no podia ser acceptada per
l’esquerra solidària.
Un dels temes que generà més discòrdia, entre els socis solidaris va ser El projecte
de Llei d’administració local de Maura, perquè en ell se sumaven punts de conflicte i
divergència ideològica. Per exemple, mentre els regionalistes apoiaven el vot
corporatiu com a sistema electiu, l’esquerra solidària exigia per principi el sufragi
universal. Aquestes i altres divergències ideològiques, van obrir una bretxa en el
front solidari, que mai més tornaria a ser compacte.
A més la Llei de Jurisdiccions continuava vigent, i els solidaris no aconseguiren
arrencar cap concessió de les que s’havien proposat en el seu programa. La suma
de problemes van anar afeblint la trajectòria unitària, especialment a nivell electoral,
quan malgrat mantenir externament la Solidaritat, ambdues tendències decideixen
concórrer per separat a les eleccions parcials de 1908 i 190924, així com a les
municipals de maig de 1909, en les que els radicals recuperen posicions, en part per
aquella divisió que ja tothom apreciava, i en part per la contraofensiva de Lerroux,
que havia aconseguit mobilitzar més electors que els republicans solidaris,
emparant-se en la visió conservadora i dretana d’una Solidaritat liderada per la
Lliga.
La percepció de la població catalana, que havia seguit la Solidaritat amb esperances,
és la d’un somni que es desfà, tot i que durant un temps hom s’aferri a la possibilitat
de recuperar l’esperit cívic i unitari, per seguir la lluita contra l’enemic comú, que
continua sent el centralisme i els seus governs inoperants.
Ara bé, la Solidaritat, tot i no aconseguir els objectius que s’havia imposat, significà
en canvi un revulsiu important per a la renovació política del país, i tanmateix enfortí
la representació catalana, (especialment de la Lliga) en demostrar que existien
polítics preparats per a governar de manera eficaç. L’actuació de Prat de la Riba,
com a president de la Diputació, (escollit gràcies al vot solidari), n’és un exemple i
una fita de la trajectòria que a partir d’aquí havia de seguir el partit regionalista.

23

Vid. Alomar, G.”Afirmacions i negacions del Catalanisme.” Barcelona, 1910, pàg.10 .

24

Vid Molas, I."Lliga..." op. cit. pàg.78
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8.3- L’ORFEÓ CATALÀ I EL MOVIMENT ASSOCIATIU SOLIDARI.

Tal com hem descrit, aquesta nova etapa ve marcada per l’increment de la vitalitat
política i cultural que assenyalaven anteriorment, és a dir, per la multiplicació
d'iniciatives en el camp associatiu i en la difusió de la cultura i la instrucció popular.
Aquestes iniciatives empreses amb caràcter privat, venien a suplir el buit de serveis
públics, i en definitiva les deficiències de l'Estat Espanyol. Aquest esperit, viscut
col.lectivament per catalanistes, anarquistes o republicans, era, com hem vist en el
cas dels catalanistes, una mena missió romàntica que s'autoimposaven amb fervor,
per tal de merèixer la llibertat futura de la pàtria concretada, encara majoritariament,
en l'autonomia administrativa.
Però no podem oblidar que el mateix esperit es desprèn en aquells que s'havien
proposat redimir la classe obrera per la cultura i l'ensenyament. Exemples d'aquest
corrent els trobem en la creació d'Ateneus obrers, de diversa inspiració ideològica25,
entre aquests centres cal fer una especial referència al Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indústria, que desde la seva fundació l’any 1903, va
desenvolupar una important tasca en la formació professional, cívica i nacionalista
dels seus associats.26
A més de la instrucció i la cultura, molts d'ells es preocuparen en activitats de lleure
com l'orfeonisme, l'esport, l'excursionisme, i també en l'organització de mutualitats i
cooperatives.27 Seguint el camí de l'associacionisme, hom pot recrear l'obra i
l'evolució del Catalanisme, en aquesta i en altres etapes de la nostra història tal com
han fet de forma individual o globalitzada desde Cambó28 i Rovira i Virgili, 29a autors
coetanis com Borja de Riquer 30. La Solidaritat constituí per a tots aquests grups una
etapa de gran vitalitat, creixement i fervor col.lectiu, el moment en que, al meu parer,
tots aquests sectors culturals adquireixen definitivament una consciència nacional.
El moviment orfeònic i particularment l'Orfeó Català, van exercir una gran influència
social en aquesta presa de consciència, a través de les seves actuacions artístiques i
del suport a totes les iniciatives que denunciaven la persecució de que eren objecte
per part del govern i les forces anticatalanistes en el Principat. Encoratjat per l'Orfeó
Català, el moviment creix amb la creació de més de 20 cors i orfeons en els anys de
Solidaritat,31 cors que juntament als creats en l'etapa anterior arriben a totes les
comarques catalanes, tant a les ciutats com a les vil.les més petites. Desde la
creació de la Revista Musical Catalana, i particularment en aquesta etapa solidària,
25

Vid entre altres: Sola, P. “Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1936). Edic. La
Magrana, Barcelona 1978.
26
Vid . LLadonosa, M. “Catalanisme i Moviment obrer: el Cadci entre 1903 i 1923. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1988.
27
Lladonosa, M. "Catalanisme i Moviment obrer..."op. cit. pàg.63
28
Cambó,F. "Memòries (1876-1936)". Barcelona 1981, pàg. 37
29
Rovira i Virgili, A. “El nacionalismo catalan. Su aspecto político, los hechos, las ideas y los hombres”.
Barcelona, Minerva, s.d. i “Resum d’història del catalanisme”. Barcelona, Barcino 1936.
30
Riquer i Permanyer, Borja de, “LLiga Regionalista....” op. cit. pàg.255-256.
31
Entre 1891 i 1908 s'havien creat 34, i de 1909 a 1917, es creen 54, aquesta creixença continua entre 1918 i
1934 amb 57 nous cors i orfeons. Vid. Artís, P. "El cant..." op. cit. pàg. 58.

367

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

podem anar seguint les principals actuacions i activitats d'aquest moviment, que tot i
no formar una federació, responen a les directrius ideològiques i artístiques del que
es considera primer dels orfeons de Catalunya- l'Orfeó Català-, així ho podem
observar en tot un seguit d'elements com: els reglaments, els himnes, les senyeres,
el repertori, i els rituals, que salvant les diferències sociològiques i econòmiques en
cada cas, es repeteixen.
L’ORFEÓ CATALÀ I LA SOLIDARITAT CATALANA.

Les repercussions dels fets del Cucut, es deixen sentir ràpidament en la vida
associativa i artística barcelonina, el govern a través del governador civil, imposa un
control ferri de qualsevol manifestació
que pogués representar els ideals
nacionalistes. Així, s’extremaren els controls i censures de tot el que fos susceptible
d’exaltar l’esperit catalanista, i com ja hem establert l’Orfeó Català i els seus cants
n’eren un blanc prou controlat tot i les bones relacions personals que hom cercava
d’establir amb les autoritats:
“El president informa d'haver vist al governador civil per demanar autorització i sotmetre-li els
programes per les vetlles del 3 i 8 de març.32

Front a aquest control governamental, la impunitat del terrorisme, en especial el que
persegueix els símbols i les personalitats afins al catalanisme, és un element que
sovint promou manifestacions i sentiments d’indignació 33
“Enviar ofici felicitant a Mossèn Alcover "per haver sortit il·lès de l'atemptat contra "la seva
honorable persona".34

Per tot Això, La constitució de la Solidaritat Catalana, és acollida amb satisfacció,
pel que suposava de creació d’un front unitari en defensa de les aspiracions,
valors i dignitat de Catalunya, que eren els ideals que havien mantingut sempre
com a entitat l’Orfeó Català. D’altre banda, la reacció social front a la Solidaritat, va
més enllà de la fusió de grups polítics, l’esperança del projecte unitari afectà tota la
societat catalana, un exemple d’aquest dinamisme el constitueix un cop més el
creixement del nombre d’associats, protectors, en el cas de l’Orfeó Català, que
també es donarà en altres associacions catalanistes.
Al mateix temps que diverses entitats ciutadanes, amb el suport de l’Ajuntament,
tracten d’organitzar-se i demanar l’organització d’una política moderna i eficaç, per
combatre un mal que les forces governamentals no són capaces de frenar.
32

Actes J.D. O.C.1-2-1906
Pèrez –Bastardas, A. op. cit. pàg. 100
34
Actes J.D. O.C. 1-2-1906. Antoni Mª Alcover i Sureda,(1862-1932), clergue, de tendències integristes i
carlines, combaté la premsa liberal i obrerista . La seva obra més important fou com lingüista, folklorista i
publicista. Dirigí la primera revistalingüística del país “Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana”(19001936), per relacionar-se amb els col.laboradors del Diccionari Català-Balear-Valencià que emprengué i que
hom continuà després de morir Alcover. El 1911, va ser nomenat President de la secció filològica de IEC, tot i
que després va abandonar aquest per problemes ideològics i de convivència amb els seus membres. Va ser
una figura molt lligada a l’Orfeó Català, com a folklorista i lingüísta.
33
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En aquest context, cal entendre la participació de l’Orfeó en les iniciatives cívico
polítiques que preocupen al conjunt de la ciutadania, i molt especialment a les forces
marcadament conservadores, com ho va ser Defensa Social, de l’advocat i soci de
l’Orfeó Pla i Daniel
“Comunicació de La Lliga per a la defensa de Barcelona, notificant que a l’objecte
d’atendre les despeses de l'associació i a l'ensems constituir la fiança que exigeixi per
entaular l'acció popular en la causa que se segueix amb motiu dels atemptats terroristes s'ha
fet un repartiment entre les entitats adherides a la Lliga, corresponent a l'Orfeó la quantitat de
Ptes. 100,- s'acorda el pagament.35

Aquesta participació comunitària, també inclou els assumptes fiscals, en els quals,
com sabem l’Orfeó Català, havia pogut comprovar l’arbitrarietat i el grau d'indefensió
legal davant situacions conflictives36.
Associació de Contribuents- s'acorda subscriure's a l'Orfeó Català a l'Associació
executada per J. Mª Guilló, a l'objecte que es concorri a portar al millor terme tots els
assumptes relacionats amb la Hisenda mitjançant una quota de 7'5 Ptes. mensuals.

L’Orfeó Català participarà activament en tots els actes festius i d’homenatge
organitzats desde Solidaritat i desde altres instàncies ciutadanes, així, el 14 de maig
de l906, el secretari fa constar a l’acta una comunicació de la Solidaritat, en la que
hom informa i invita l’Orfeó a la Festa de l’homenatge.
Solidaritat Catalana- Invitant a l'acte d'homenatge del dia 20 de maig de l906, l'Orfeó
s'adhereix, ofici a la comissió.
“Festa de la Solidaritat Catalana, La Junta Directiva acorda assistir amb la senyera i
amb corporació a la Festa d'homenatge que tindrà lloc el dia 20 del corrent, convidant a
tots els socis a l'acte, se sortirà en corporació i comitiva a les dues en punt de la tarde.
Igualment s'acorda cooperar en la funció de gala del Teatre Principal, en homenatge als
diputats, la vetlla del dia 21 maig. Cooperar ampliant una part del programa.
(...) Igualment la comissió de Solidaritat demana el nº de llocs que deuen reservar-se per a
l'anterior festa. Es delega al sr. López Franc, per posar-se d'acord amb la comissió.37

L’Orfeó Català igualment, va participar en tots els actes col.lectius en què fou
sol.licitat per Solidaritat, aportant la seva representació i concurs artístic, com ho
feren moltes altres entitats artístiques i culturals, de tots els colors i sectors socials.
Ara bé, com ja hem dit, la representació que més va sorprendre, va ser la unanimitat
de la premsa, del Principat en adherir-se i donar suport a tots els actes projectats.
Fora d’alguna excepció, la premsa de Barcelona sintonitza amb l’esperit de la
Solidaritat, i de manera unànime recull la gran manifestació cívica convocada en
35

Actes J.D. O.C. 6-7-1907. La quantitat no és gens menyspreable, tenint en compte els problemes econòmics
derivats de la construcció del Palau de la Música.
36
Ibidem 7-6-1906, cal recordar que l’Orfeó Català, estava construint el seu casal El Palau de la Música, i que
aquest fet, podia representar un nou assalt de la Hisenda contra els interessos econòmics del’entitat.
37
Actes J.D. O.C. 14-5-1906
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el passeig de Sant Joan, on desfilen de manera silenciosa, més de 100.000
persones. Tanmateix al llarg d’aquells dies hom recull testimonis diversos d’aquest
esperit confraternal entre els antics enemics polítics i ideològics. Alguns observadors assenyalen que la festa solidària provocà l’emotiva abraçada del carlí Duc de
Solferino amb el republicà Salmerón, inspirador del moviment solidari 38.
En aquest marc social, s’intensifiquen encara més les relacions entre institucions i
entitats catalanes, fet que apreciem en la nova edició de la Festa de la Música
Catalana, (celebrada el 4 de juny de l906, dilluns de Pasqua). Si en les dues
convocatòries anteriors, la Festa, havia estat un motiu de celebració unitària del
Catalanisme, les circumstàncies sociopolítiques feren que aquella celebració,
inspirada en els Jocs Florals, gaudís d' un fort esperit de comunitat nacional, i també
un sentit, extramusical, d'afirmació nacional catalana:
“Poc després de l’hora senyalada la Banda Municipal, cedida galantment pel Municipi,
executà boniques composicions escaients motius populars, i seguidament entraren pel
vestíbul les tres seccions de cantaires de l’Orfeó Català, precedides de la senyera. Un
aplaudiment unànime saludà la comitiva al anar el cor a colocar-se en els seus respectius
llocs. Darrera del cor vingueren les comissions que en representació de l’Ajuntament,
Diputació i entitats assistiren a la Festa, junt amb els individus del Jurat i Junta Directiva,
presidida per en Joaquim. Cabot i Rovira.
Ocuparen la presidència en les taules del estrado el Jurat qualificador, presidit pel mestre
Nicolau, i junt amb la Junta del Orfeó, el representant de l'Alcalde, senyor Bastardas, que
fou el qui obrí la “Festa de la Música Catalana”.39

La Revista musical Catalana, ofereix un amplia informació sobre aquella brillant
edició de la Festa, en la que el seu president, Antoni Nicolau, es feia ressò de les
esperances del moment al llarg del discurs inaugural, i crida al renaixement de l’art
musical de les regions germanes:
“Desperteu, germans de nostra mare Catalunya! Desperteu, que també la teniu vosaltres
la vostra música, dolça música! Desperteu i abraceu-vos! així sereu ben fortes per a segar
l’herba dolenta i conreuar la bona llevor!
I llavors, quan això serà, quin altre acte d’Homenatge més ressonant que farem!
Germans, bons germans.
D’aquesta festa d’esposalles fem-ne la Pasqua florida de nostres cors, de resurrecció de
nostra pàtria, de nostra fe, de nostres amors.
Tots els anys venim-hi ben fervorosos a cercar consol, a cercar noves energies, a fer-nos
millors, combregant amb aquest misteri d’unió, on s’encarna novament l’ànima catalana.40

Tanmateix el cronista de la festa, destaca d’aquell discurs llegit (en nom de Nicolau)
per Joaquim Cabot i Rovira l’efecte captivador d’unes paraules que copsaven el
clima de germanor que tota Catalunya vivia en aquells dies:
38

Vid. Termes J."Hª del catalanisme..." op. cit. pàg. 205
Vid. Termes J."Hª del catalanisme..." op. cit. pàg.113
40
RMC, nº juny 1906, pàg.109.
39
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“Un treball ple de poesia i reblert de magnífics conceptes que van provocar en diferents
ocasions a la concurrència que escoltava amb vera fruïció, llarg i entusiastes
aplaudiments.

A continuació es llegí la memòria dels treballs presentats per a cada gènere
elaborada per Lluís Millet, que segueix el mateix to d’esperança:
“De les meves pobres paraules haureu pogut despendre que el concurs d’aquest any ha
estat tant o més notable que els dos precedents; que en nostra terra l’art musical modern
es pasta eficaçment amb el llevat del cant del poble, la veu més sincera de ses emocions;
que aquí puja quelcom de fort i sa que ens dóna l’esperança de que nostre art musical, si
ara ja té qui l’honra amb obres que admiren propis i estranys, s’expandirà cada dia amb
més amplitud, com veu potent d’idealitat que afirmarà davant de les nacions la
personalitat inconfusible de l’ànima catalana. Així sia”.

Desprès de la memòria, hom va fer públic el veredicte del Jurat, l’entrega de
Premis i el discurs final de Joaquim Cabot, del que tanmateix ressaltem les
darreres paraules:
“Seguiu doncs, cantant, perquè si és cert que els homes parlant no s’entenen, no ho es
menys que els homes cantant s’estimen. El dia que entre els pobles regni l’amor, no seran
possibles les tiranies dels uns sobre els altres.
Avant sempre, sense desmaiar en la feina i fins l’any vinent, que quedeu convidats a
celebrar la festa a la casa nova”.

Per primera vegada a Barcelona hi ha una comunió especial entre les entitats
oficials: Ajuntament, Diputació i les associacions i entitats privades que representen
el món de la cultura i l’art. Fet que genera un sentiment de comunitat nacional molt
intens, que generà, com venim expressant multitud d’anècdotes inverosímils uns
mesos abans, entre aquestes, citem la donació que fa un clergue premiat a la Festa
de la Música Catalana de l’import material del premi entre els necessitats. Fins aquí
res de particular, el que sorprèn és que no ho fa a través dels seus afins, parròquies
o diaris catòlics exclusivament, sinó que cita també diaris catalans com “la Tralla” o
“El Poble Català”, que no es distingeixen, precisament, pel seu conservadorisme o
respecte al catolicisme. Fet, que ens dona la dimensió del fenomen i com la
solidaritat semblava haver esborrat les rivalitats entre tots els catalanistes.
“Comunicació Mss. Baldrich i Barberà de Reus, guanyador d'un accèssit a la FMC, amb
la composició "La Pàtria” de Ptes. 100,' d'entregar aquests diners als pobres, a través dels
diaris: La Veu de Catalunya, El poble Català, la Tralla i Cu-cut.”41

La Junta directiva, finalment fa constar l’èxit social i institucional d’aquella festa.
“FESTA DE LA MÚSICA CATALANA es fa constar l'èxit, assistiren en corporació
L'Ajuntament i Diputació, protectors de la festa. Representació de les entitats Unió
41

Actes J.D. O.C., 7-6-1906.
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Catalanista LLiga Regionalista, Ateneu Barcelonès, Centre Excursionista..... Agraïments
diversos, en especial al jurat per haver contribuït a l'èxit.”42

En contrapartida anecdòtica, el prestigi creixent de l’Orfeó Català, té econòmicament
una part negativa, doncs l’empresari del Teatre Novetats (on se celebra la festa),
augmenta la tarifa normal de lloguer de les 1.000 pessetes habituals, a 1.200
pessetes a l’Orfeó Català, (en tenir la certesa que l’Orfeó obtindrà més beneficis del
que habitualment obtenen altres formacions i espectacles). Malgrat la indignació que
aquesta arbitrarietat significa, la directiva fa constar a l’acta 43aquesta circumstància i
el fet que no queda altre remei que acceptar les condicions de l’administració del
teatre Novetats, fins a tenir enllestida la propia sala de concerts.
PROPOSTES I ADHESIONS.
Igualment, el prestigi adquirit i la idea externa de que l’Orfeó Català és un lloc “on
circulen els diners” fa que es rebin moltes propostes de subvenció i adhesió, a les
que de vegades s’ha de contestar negativament, doncs les exigències de la
construcció de l’estatge social, ocupen totes les despeses possibles.
“Escola de mestres de Barcelona, demanant adherir-se i donar una quota de 10 Ptes.
anuals. S'acorda adherir-se a propostes però no a la quota, ja que les despeses actuals no
ho permeten.”44
“ FOMENT DE LA SARDANA,45 demanant subvenció per fer tocar sardanes a la plaça de
Catalunya, comunicar que les grans obligacions en la construcció del nou estatge
obliguen a no atendre’ls.”

Ara bé, malgrat la preocupació per les despeses en la construcció de l’edifici, l’Orfeó
Català no deixa de participar en dues iniciatives molt importants com van ser el
Congrés de la Història de la Corona d’Aragó46, celebrat a València i el primer
Congrés de la Llengua Catalana, esdeveniments que participen i es beneficien del
mateix esperit Solidari de que parlaven.
Així l’acta del 28 de setembre de l906, recull una sèrie de propostes interessants,
relacionades amb la preparació d’aquests esdeveniments, a les quals l’Orfeó Català
no podia sostreure’s

42

Actes J.D. O.C., 7-6-1906. Com ja s’ha indicat, és l’unic jurat de la Festa, que aplega personalitats musicals
afins a l’entitata, amb altres tradicionalment enfrontades a l’Orfeó Català, entre ells, el músic Enric Morera.
43
Actes J.D. O.C., 7-6-1906.
44
Actes J.D. O.C., 7-6-1906.
45
Actes O.C.28-9-1906.
46
vid. LVC 6-6-1906 “Congrés de Història de la Corona d’Aragó”, La Veu, anuncia una reunió preparatoria a
L’Ateneu Barcelonés, durant la segona quinzena de Juliol, i demana la assistència del major nombre possible
d’adherits, per la importància i trascendència d’aquest organisme i “per les corrents de simpatia que envers
nostre Principat s’estant formant en moltes regions d’Espanya”.
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“Congrés de la Hª de la Corona d'Aragó47 (Junta de Barcelona), pregant l'adhesió a dit Congrés que
deu tenir lloc el 3 d'abril de l907, oficiar adherint-se.”
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, demanant obres en llengua catalana per figurar a
l'exposició que es farà amb aquest Congrés.48

El Congrés de la Llengua Catalana, es va celebrar entre el 13 i el 21 d'Octubre., per
iniciativa i sota la presidència de Mossèn Alcover. 49 L’Orfeó Català es va inscriure
com a Congressista, i també va col.laborar donant un concert en honor dels
congressistes el dia 16 d'octubre en el T. Novetats, (pel qual rebrà una subvenció de
l000 Ptes), a més d’altres actes de caràcter més privat, com la visita al casal en
construcció i la rebuda privada a la Junta, assaig del cor, etc...
“ (...) També s'aprova encarregar al mestre Pedrell un treball històric crític per donar major
coneixença al nostre treball en l'art musical i repartir-lo entre els congressistes. El treball de
Pedrell tractarà de "La cançó popular Catalana. La Lírica Nacionalitzada. L'obra de l'Orfeó
Català."
Igualment s'aprova oferir 3 palcos del concert a la Comissió Organitzadora del
Congrés,”restringit als Congressistes que prendran part i un per l'ús particular de la
comissió”.

El Congrés va tenir una gran transcendència, en l’aspecte científic, però també com
a reafirmació nacional del fet lingüístic i literari dels Països Catalans. Va haver una
gran participació de personalitats de tots els territoris de parla catalana. Es van
tractar 17 temes i es presentaren 61 comunicacions. No falta tampoc la presencia i
participació de lingüistes estrangers com Bernhard Schädel, presències que
refermaren la universalitat de l’esdeveniment, i el ressò del nacionalisme català fora
d’Espanya.
La gran embranzida cultural que adquireix la Ciutat Comtal, i també el desig de que
aquest esperit continuí prosperant en els anys a venir, fa que l’Ajuntament de
Barcelona promogui un concurs per premiar una iniciativa cultural en benefici de la
ciutat, i l’Orfeó Català, que com sabem no ha pogut obtenir fins aleshores cap
subvenció oficial i que es veu acuitat per les despeses econòmiques relatives a la
construcció de l’edifici, opta a aquest premi:
Concurs de l’Ajuntament de Barcelona per subvencionar una sola vegada les societats de
caràcter educatiu que demostrin que han fet obres d'importància per a la cultura i l'educació
de la ciutat.”50

47

La finalitat d’aquests congressos que es va iniciar a València, era la de promoure i publicar estudis
històrics, polítics, socioeconòmics i culturals referents als països de la Corona Catalano-Aragonesa. Desde
1908, s'’an vingut fent a diverses poblacions de l'’antiga confederació Catalano-Aragonesa.
48
Actes J.D. O.C.28-9-1906.
49
Els temes, parlaments i comunicacions foren publicats a “Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1908)”, a cura de Emili Vallès. AMHB.
50
Actes J.D. O.C., 28-9-1906. Aquesta és una de les iniciatives que es proposa el nou consistori de
representació popular, un cop apartats la majoria dels regidors dinàstics del Consistori Barceloní. Vid. Pérez
Bastardas, "L'Ajuntament de Barcelona...", op. cit. pàg. 95.
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Tanmateix, l’empenta solidaria és aprofitada per la Lliga per escurçar distàncies i
establir possibles aliances amb altres formacions regionalistes, estratègia que com
sabem ja havia provat sense èxit en altres ocasions, en l’establiment d’un bloc
regionalista espanyol (tampoc ara tindrà un resultat efectiu). D’altra banda, el fet de
que la directiva de l’Orfeó Català es presti sense reserves a aquesta representació
de caire polític, és força simptomàtic de l’ambient unitari que es respira, i al mateix
temps del suport incondicional que ja té la Lliga en l’entitat.
Assemblea de Diputats regionals-A proposta del Sr. Pere Pagès i Rueda en nom de la Diputació
Provincial, s'acorda donar un concert en obsequi dels Srs. Assembleistes que acudiran a
l'Assemblea de Diputats regionals que ha de tenir lloc el pròxim mes de novembre. (la subvenció
per a aquest acte serà de pessetes l.500,-)

Aquesta allau d'iniciatives, no ha de fer-nos perdre de vista les dificultats existents
per fer-se presents davant l’oposició tancada del govern, i l’amenaça que
representava la Llei de Jurisdicció, malgrat l’oposició quasi generalitzada i l’esperit
emotiu i cordial que es respirava en aquell primer any de vida de la Solidaritat. La
nota discordant la constituïen els Lerrouxistes, que passat el desconcert inicial,
s’apresten a bombar les manifestacions i actes solidaris, així per exemple Josep
Termes, relata la impressió que va produir a Unamuno, uns incidents que va
observar durant la seva estada a Barcelona:
“Cridat per Solidaritat Catalana, Unamuno ve a Barcelona, el 14 d’octubre a fer una
conferència al Teatre Novetats. Dies després l’11 de novembre, se celebra a plaça de
toros de les arenes l’Aplec de Protesta, per demanar la derogació de la llei de Jurisdicció.
Enmig d’un gran ambient, d’una gentada d’assistents, unes colles de lerrouxistes
intentaren provocar disturbis. Els provocadors foren expulsats i aleshores la gent, quan va
adonar-se que ja eren fora, agità els mocadors, i en silenci durant minuts sols es veié el
voleiar del blanc. Unamuno, assistent a l’acte, que ha vist sorprès els fets, diuen que va
exclamar distancialment: “Sois unos niños, levantinos, os ahoga la estética.” 51

El cas és que els ciutadans de Barcelona, en especial els que eren catalanistes o
solidaris, estaven habituats ja a les agressions dels Lerrouxistes, de vegades fins i tot
amb connivència amb la policia, ja fos municipal o governamental. D’aquí que la
indignació generalitzada creixés en contra d’aquells escamots que volien imposar la
raó de la força. Un dels episodis que més polseguera va aixecar, va ser el famós
atemptat d’Hostafranchs:
Quan més fort era l’entusiasme, el dijous 18, els oradors en un Míting fet al casino de
Sants, anaven en un faetó per la Creu Coberta, venint de la Gran Via, quan a la
cantonada del carrer Consell de Cent, un grup d’homes dispararen una vintena de trets
contra el vehicle, en el qual anaven Salmerón , Cambó, Corominas, Roca i Roca, Odón
del Buen i altres. Tots sortiren il·lesos menys Cambó, ferit al costat dret.”52

51
52

Termes, J. "Hª del Catalanisme...", op. cit. pàg. 206
Termes, J. op. cit. pàg. 206.
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La nova de l’atemptat s’escampà ràpidament, i la preocupació i les adhesions les
víctimes plogueren fins i tot dels sectors no polítics i també dels dinàstics no
solidaris, que començaven a veure una plaga en els Lerrouxistes, a qui un cop
més s’acusà de l’atemptat.53
Per cloure aquesta línia argumental, sobre les tàctiques i mètodes antisolidàris,
ens remetrem als problemes que durant aquells anys van generar-se dins el
consistori de Barcelona, on van dominar els regidors solidaris fins a 191054.
Aquests van emprar-se en la desarticul.lació de les corruptel.les, obstrucció i abús
de poder en general, existents al Consistori, que Lerroux i els seus havien après
dels antics regidors dinàstics.
L’ACTIVITAT DE L’ORFEÓ CATALÀ EN LA CRISI DE SOLIDARITAT CATALANA.

Per a la ciutat de Barcelona, els anys de la Solidaritat representen una etapa
expansiva. La burgesia té molt interès a potenciar-la com a nucli cosmopolita, d’aquí
la profusió de congressos, exposicions i altres manifestacions de tot tipus que es
multipliquen en aquells anys. Fet que es reactiva encara més desde que Prat de la
Riba ocupa la presidència de la Diputació, gràcies a la Solidaritat. *
La construcció del que seria el Palau de la Música de Barcelona, és un atractiu més
pels ciutadans, que segueixen puntualment els progressos de la construcció, i pels
visitants que per raons diverses arriben a Barcelona. Com sabem, el Palau de la
Música no és l’únic edifici construït o en construcció; per aquests anys s’hi
construeixen alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat: l’Hospital de Sant
Pau, l’edifici seu de la Catalana de Gas i electricitat, i també de moltes cases de
l’eixample, que han pervingut fins els nostres dies mostrant la riquesa i varietat
artística del modernisme català. Aquesta febre constructora, es completa amb la
Reforma urbana portada a cap per l’Ajuntament Solidari. 55
Precisament per a potenciar les visites i mostrar els atractius naturals i urbans de la
ciutat, neix la iniciativa municipal de crear una Societat d’atracció dels forasters, la
proposta va partir dels regidors Srs. Bastardas, Rogent Duran, i Valentí que
constituïren la Comissió gestora, per tal de fomentar les visites a la ciutat, entre les
primeres iniciatives acordaren:
“Convocar a les societats econòmiques, comercials i navilieres per que exposin les idees que
creguin oportunes per atreure`s visitadors a la nostra ciutat.
Convocar un concurs per fer una guia de Barcelona (...) 56
53

Aquesta impopularitat de Lerroux i els seus s’esten a les comarques properes a Barcelona, així Josep
Termes ens informa de com l’endemà de l’atemptat, Lerroux que es trobava a Rubí va ser perseguit per la
gent, i es va haver d’amagar a casa d’un correligionari en “Palet de Rubi”.
54
Vid. Pérez Bastardas, A. “L’Ajuntament de Barcelona a primers de segle (1904-1909). Edic. 62, Barcelona
1980.
55
Vid Pérez Bastardas, "L'Ajuntament...", op. cit. pàg. 150.
56
Aquesta seria editada en diversos idiomes: català, castellà, francès, italià, anglès i alemany)
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Visitar als cònsols per tal que fomentin la idea entre els seus compatriotes.
Establir una oficina d'Informació per a estrangers a la ciutat. “ 57

Aquesta entitat municipal contactarà amb les entitats més significatives de la vida
social i cultural barcelonina, per atendre els visitants; l’Orfeó Català, en serà una
d’elles, tant pel prestigi musical que posseeix, com per l’atracció que suposa el seu
casal social, que desde llavors serà el primer l’auditori simfònic de Barcelona.
Les relacions amb l’Ajuntament solidari continuen sent molt estretes al llarg de
1907 tot i que la situació variarà l’any 1908, amb motiu del Pressupost
extraordinari de cultura (del que ens ocuparem més tard). A través de la
correspondència i documentació oficial de l’entitat, podem seguir com la
col.laboració no sols es limita a la participació artística en els actes d’atenció a
visitants i espectacles organitzats pel municipi, com ja és tradicional, sinó que fins
i tot l’Orfeó participa en actes i concerts benèfics, contravenint la reglamentació
interna, que ho prohibeix.
Negociat de Governació de l'Ajuntament, demanant col.laboració per posar una bústia per
dipositar periòdics ja llegits amb destí als presos i exiliats. (6-5-1907)
Concert a petició de l'Ajuntament en el Palau de Belles Arts, en obsequi dels oficials
Xilencs que tripulen el creuer "Ministro Ceutano" (subvenció 1000pessetes).
Concert de Beneficència “-el dia 3 de novembre l'Orfeó Català. pren part en un festival que
tingué lloc al Parc Güell a benefici dels damnificats en els darrers aiguats de Catalunya”. (és
organitzat per l'Ajuntament i només cobra el 50%).58

Aquestes col.laboracions inclou la participació en esdeveniments musicals
importants, com van ser les visites a la ciutat del mestre Saint Saëns (4-10-1907) i
d’Eugène Gigout. (14-10-1907) .
“Belles Arts- a proposta de la Junta de Belles Arts, el mestre Millet diu que demanen
condicions per uns concerts que es donaran al Palau de Belles Arts, baix la direcció del
mestre Saint Saëns, en principi s'acorda demanar 2.500 si un concert i 3.500 pessetes si són
dos.”59
Aquesta Junta. contesta: "que si bé l'Orfeó mereix molt més no pot accedir al preu perquè
són molts els compromisos i despeses dels concerts". S'aprova "que el mestre Millet parli
amb l'esmentada Junta, comunicant que no té que ser obstacle a la nostra entitat per
rebaixar el preu en lluïment dels concerts Saint Saëns, i que si bé hem demanat lo just,

57

Vid. LVC 3-4-1906. “Notes Municipals”.
Idem 4-11-1907. A més de la prohibició reglamentaria a fer aquest tipus d’actes, cal tenir presents els
problemes econòmics pels que passa l’entitat, que d’altra banda està a punt d’inaugurar el Palau de la Música,
malgrat que les obres encara no han acabat.
59
Actes J.D.O.C. 12-9-1907. El prestigi ciutadà i l’interés en fer conèixer l’Orfeó Català arreu, queda reflectit
en l’interés per multitut de publicacions de l’època que dediquen informacions i fotografies a l’entitat, com és
el cas de Barcelona Selecta.
58
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deixem a les mans dels organitzadors la subvenció de lo que bonament tinguin per
convenient.".60

D’altre banda, cada cop veu més propera la finalització d’obres en l’edifici, i per a la
seva inauguració la directiva prepararà una sèrie de concerts que prometen una gran
transcendència. Acuitat pels problemes econòmics i per la necessitat d’un nou
trasllat, (el propietari del local que ocupa l’Orfeó al carrer de les Magdalenes61 , els
apremia per abandonar l’edifici per tal que el pugui ocupar un nou llogater), l’Orfeó
decideix traslladar-se a l’edifici nou, encara en construcció.
“S'acorda fer imprimir circulars comunicant el canvi de domicili de l'Orfeó al nou estatge, i així

el nou segell que cotitzarà amb dada 1r d'octubre.”62

De fet la construcció de l’edifici i el retard en la finalització de les obres va presentar
molts problemes a l’entitat i en conseqüència una tensa relació amb l’arquitecte
Domenech i Muntaner.63*
Gestió de la Directiva en el passat curs.- La construcció de l'edifici pròxim a inaugurar ha
estat la major preocupació.
Dona explicacions de per què no s'ha fet la FMC de l907, diu que la J.D. va acordar celebrarla cada dos anys per què revestiria major solemnitat i importància, i a més també per fer-la
coincidir amb les actes del 50 aniversari dels Jocs Florals.
Parla dels concerts de protectors i diu que si se n'han deixat de donar algun ha estat perquè
es tenia l'esperança que per Octubre ja es tindria inaugurada la sala de concerts i la intenció
de la Junta, era fer-lo coincidir amb aquesta solemnitat. Demana als socis que se'n facin
càrrec. (..)
També indica que s'estan fent els preparatius per a poder fer la benedicció de la Sala de
concerts dintre de la primera quinzena de febrer per aquestes festes diu, tenint en compte
gran nombre de socis que té l'O.C. havent acordat a més la Junta invitar els obligacionistes
només es podrà dona una invitació, amb el ben entès que els socis que siguin
obligacionistes n'obtindran dues. (...) Fa saber que per a la construcció de la decoració de la
boca de l'hemicicle s'ha obert una subscripció entre els socis protectors, coristes i junta a la
qual diu que es de desitjar que hi contribueixi tothom, per lo que pugui, sigui poc o sigui molt.
El President també dona la notícia de que la Diputació ha aprovat una subvenció de
30.000 Ptes. i l'Ajuntament farà la propia de Ptes.75.000, si bé no és oficial sinó només el
dictamen de la Comissió de cultura.64

La inauguració oficial es farà el dia 9 de febrer, moment en que ja han començat les
tensions amb les autoritats i també entre la dreta i l’esquerra solidaria. L’Orfeó
convida a tots els “Senadors i Diputats de Catalunya”. La celebració es contempla
encara com un esdeveniment nacional, segons recull tota la premsa de la ciutat, però
malgrat l'assistència de bona part d’autoritats, hom no pot evitar trobar algunes
significatives absències:
60

Actes J.D.O.C. 27-9-1907.
L’Orfeó s’havia traslladat el 1906, quan va haver de deixar el que havia estat anteriorment el seu casal a la
Pça. de Sant Just (de 1897-1906)
62
Actes J.D.O.C. 27-9-1907..
63
Vid. Garcia-Martin, M. "Benvolgut Palau..."op. cit. pàg. 159 i ss "Epistolari."
64
Acta J.General 19-1-1908.
61
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El dia 12 de febrer de 1908,” es reben comunicacions del Govern Civil, A.Cerdà Senador,
Marquès de Tamarit, diputat a Corts. Emili Junoy, diputat a corts, i Marquès d'Alella, Senador
donant excuses per no haver pogut assistir a la festa de la benedicció de la Sala de Concert.”
El dia 4 de març, es reben també les dels “-Diputats a Corts Josep Mª Vallès i Ribot i Manel
de Bofarull, felicitant i excusant-se no assistir.”
“A l’Orfeó Català”
(...) L’Orfeó Català, aquesta benemèrita institució orgull de Catalunya que tant alt ha posat el
nom artístic de la terra, inaugura ahir a la tarda la Sala de Concerts del Sumptuós Palau (...)
Feia goig veure aquella massa d’autoritats, ideocràcia i poble dominats per una mateixa
emoció, i enduts els seus esperits per aquell himne de plany i de revolta. (...) Molts
comparaven els Segadors d’ahir, amb aquells altres que també cantà l’Orfeó Català sota les
voltes de Poblet amb acompanyament de llamps i trons... d’aquell dia solemne en que les
dones catalanes feren entrega de la seva bandera a la Unió Catalanista. Certament potser
són dues vegades que el cant català ha donat més emoció a l’auditori. La nostra enhorabona
a l’Orfeó, a qui tant deu la pàtria renaixenta” 65

Per la seva banda el discurs del President Cabot, subratlla el sentit interclassista i de
catalanisme ideal que segons l’entitat caracteritza l’Orfeó:
“L’Orfeó Català, sempre ha anat arreu a fer sentir els seus cants fent art i pàtria. Ell igual ha
cantat davant el públic aristocràtic del Liceu, com ha anat a les barriades obreres, a fer sentir
a les cases humils les més supremes manifestacions d'art.
Si d’una població fabril l’han demanat ell ha corregut a complaure’ls a un llogarret l’han volgut
sentir, ell hi ha anat a entonar els seus cants. (...) Si un dia pujava les escales de la casa del
Cardenal, l’altra entrava en la presó Nova portant als desgraciats reclosos un alè d’art i
pàtria. (...)”.

Malgrat la transcendència musical (que analitzarem en altre moment), i social del fet,
la crisi planejava ja sobre Solidaritat i sobre les entitats i associacions que havien
somiat amb un esperit unitari que es manifestava impossible.
8.4-ELS PROBLEMES DE SOLIDARITAT CATALANA.

La Solidaritat Catalana va ser la primera aliança de les diverses forces polítiques de
Catalunya, constituïda al voltant de les reivindicacions nacionals. Novament en el
Catalanisme ideal i la Societat Catalana en general, es respirava un clima d'eufòria
que tot i no mantenir-se gaire temps, constituïren un precedent molt positiu entre
altres raons pel reconeixement d'una identitat col.lectiva, al marge de qualsevol altra
ideologia.
El gran índex de participació en les eleccions del 21 d'abril de l907, constituí ja el
primer triomf solidari. Votaren el 60% dels censats. A Barcelona mai no havia votat
tanta gent. Igualment, la diferència de vots entre la candidatura solidària que va
65

El Poble Català 10-2-1908. En els mateixos termes s’expressen la majoria dels diarisde la ciutat: La Veu de
Catalunya, Diario de Barcelona, La Publicidad etc... del mateix dia.

378

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

obtenir 51.977 dels vots, front els 21.897 vots dels lerrouxistes, constituí un èxit
sense precedents. La Solidaritat havia obtingut el "copo", tots els candidats solidaris
foren elegits.
A la resta del Principat, la Solidaritat va escombrar literalment els seus competidors;
va aconseguir el 67% dels vots (211.791 vots), i 41 dels 44 llocs que s'hi escollien.
Aquests resultats parlen sols per poder calibrar la mobilització i l'estat d'eufòria
col.lectiva que va suscitar el moviment solidari a Catalunya.
El lideratge inicial de la Lliga, va imprimir al moviment un caràcter possibilista,
aquest grup es va proposar obtenir un pacte o acord amb el govern, no solament
front a la retirada de la Llei de Jurisdiccions, sinó per aconseguir un règim
autonòmic moderat per Catalunya. La lluita comunitària beneficiava doblement a la
Lliga, doncs d'una banda havia aconseguit la divisió del moviment republicà i la
marginació política del seu principal enemic, el lerrouxisme; però també suposava
l'aparcament momentani dels antagonismes de classe que tan mal havien fet al
catalanisme en els anys precedents. Cambó veia en la Solidaritat el vehicle per
aconseguir l'hegemonia catalana dins l'Estat espanyol, val a dir però que tot i existir
elements propensos a les expressions radicals o amenaçadores, els líders de la
Lliga, no van ser mai partidaris de la independència, com a aspiració de les
reivindicacions catalanes.66 Per la seva banda Prat clarificava que l'objectiu de
solidaritat no era "destruir l'Estat ni capgirar-lo, sinó transformar ordenadament la
seva vida, enfortir-la i normalitzar-la".*
Els altres grups polítics que formaven la Solidaritat no tenen en principi una visió tan
definida i actuen, al meu parer, més intuïtivament i amarats d’aquell esperit col.lectiu
que hem resseguit i que identifica l’enemic en el govern centralista i en els seus
defensors, especialment aquells que s’identifiquen pel seu anticatalanisme. Per Això
en les eleccions de 1907, els solidaris organitzaren una campanya electoral amb
lemes propagandístics simples: "votar la solidaritat és votar Catalunya" i "Abstenir-se
és votar Lerroux". La confiança en les seves forces, va fer que decidissin anar al
d'anar al "Copo", és a dir a aconseguir l'elecció dels diputats de les majories (cinc) i
els de les minories (dos), combinant les candidatures entre els diferents districtes.
Els candidats constituïen els elements més carismàtics dels grups polítics solidaris:
Cambó i Puig i Cadafalch (Lliga), Salmerón i Junoy (Unió Republicana), i Francesc
Macià (independent). 67
L'atemptat d'Hostafrancs, donà als darrers dies de la campanya un to d'enfrontament
violent. La mateixa premsa monàrquica i antisolidària, com el Diario de Barcelona,
es posicionava donant suport als catalanistes: "Votaremos a Salmerón para librarnos
del lerrouxismo".
66

Desde Madrid , en canvi, es volia presentar els solidaris, regionalistes o no com a separatistes.
Vid. Termes, J. "Hª del catalanisme..."op. cit. 484.
67
Enfront de la candidatura solidària, els republicans lerrouxistes en presentaren una formada pel mateix Lerroux,
el vell líder revolucionari Nicolás Estévanez i els dirigents barcelonins sol i Ortega, Serraclara , i Mir i Miró.
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En altres paraules, la Solidaritat va aconseguir donar esperances renovades als qui
somiaven en un canvi de valors i de sistema per Catalunya i per Espanya, que
suposaria la introducció del "modus operandi" i l'esperit català a la vida política i
econòmica de la resta de l'Estat. Aquesta transformació havia d'iniciar-se desde
Catalunya, amb la somiada Autonomia, ideal de tots els catalanistes que els triomfes
de la Solidaritat, grans o petits feien més reals i assequibles. Al llarg de tota la
dècada, s'aconsegueix el canvi de mentalitat en bona part de la població catalana,
que observa més la trajectòria i el prestigi dels dirigents catalanistes, que els seus
entrebancs i fracassos electorals front el Centralisme o el Lerrouxisme. És més,
l'hàbil política "nacionalista" de la Lliga, aconsegueix que les ofenses i els triomfes
del grup, formin part del patrimoni de tots els catalanistes, siguin o no afins als seus
plantejaments polítics i conservadors.
El canvi d'orientació en les entitats
catalanistes va marginant personalitats i organitzacions que s'entesten en un
radicalisme "apolític", considerat "estèril", per a la visió possibilista. L’ interclassisme
de la Solidaritat resultà conflictiu, perquè els de la dreta, l’interpretaven com un intent
de deixar al marge els antagonismes de classe amb la idea d'un enfrontament comú
de tot Catalunya amb l'enemic centralista, (que beneficiava clarament els seus
interessos de classe) mentre l’esquerra solidària, en principi acceptava aquest
plantejament, però no podia acceptar la manipulació de la Lliga, ni la renuncia a una
de les seves bases ideològiques: el sufragi universal.
Els problemes de la Solidaritat, van començar quan es plantegen qüestions
ideològiques i d'estratègia política, en les quals cadascun dels grups que formaven la
Solidaritat tenia una idea diferent, i en determinats aspectes, irrenunciable.
Les qüestions que provocaren més conflictes en la dinàmica solidaria foren la
reivindicació d'organismes polítics d'autogovern i les llibertats polítiques i drets
constitucionals, és a dir, aquelles on la visió ideològica enfrontava més els grups
associats. Quan a la defensa de les garanties ciutadanes, teòricament proclamades
per la constitució i constantment deformades i manipulades pel govern, i les
diferències entre la dreta i l’esquerra solidaria se centraren més al voltant del sufragi
universal, defensat per tota l'esquerra liberal i republicana i posat en qüestió per
regionalistes i carlins. Per Prat de la Riba, el sufragi universal no era prou
representatiu de la societat, i era objecte fàcil de tot tipus de demagògia i falsificació,,
sense demanar la desaparició total del sufragi universal, Prat, es mostrava partidari
d'un sufragi "corporatiu" en el qual les entitats professionals, econòmiques, cíviques i
sindicals poguessin ser clarament representades en tant que organismes "reals" de
la societat catalana.
Aquesta bretxa s’obre amb el projecte de Llei d’administració local de Maura, que
proposava la creació d’unes “Mancomunitats de serveis” . El preàmbul del projecte,
defineix així el seu esperit:
“Las verdaderas y vivas afinidades de los pueblos para que con amplia libertad se
manifiesten y organicen”.

380

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Alguns dels articles importants del projecte eren:
1º Integración ordenada, segun principios jurídicos del régimen local ( municipal y provincial).
2º Reconstitución de los pequeños municipios en las mancomuidades, y de la administración
de los pueblos, aldeas , barrios o caseríos;
3º Organización de mancomunidades legales y voluntarias en la esfera municipal;
4º establecimiento del voto, o mejor, de la representación corporativa y social;
5º supresión del carácter de organismo permanente de los ayuntamientos y creación de la
Comisión Municipal;
6º Reorganización del régiment jurídico de los acuerdos de los ayuntamientos y de los
recursos respecto de los mismos;
7º Régiment de tutela de las Corporaciones y 8ª Modificación de la composición de las
Diputaciones provinciales.”68

El projecte fou refusat totalment per l'esquerra solidària, mentre la Lliga creia que
calia aprofitar-lo i millorar-lo. L'actitud de l'esquerra era clara: no es podia acceptar
cap llei que signifiqués una substitució del sufragi universal com pretenia fer la d'en
Maura en les eleccions municipals. La posició ambigua de la LLiga entorn al tema del
sufragi universal creà tensió i divisió en el bloc solidari, l’esquerra començà a
reclamar la seva independència i celebrà mítings a Barcelona, Tarragona, Reus,
Girona etc...69 La intervenció de Salmerón va evitar l'escissió, en una reunió
convocada per aquest el 28 de gener de 1908, es va acordar que la “Qüestió es
deixava a la lliure iniciativa de cadascun dels grups de la solidaritat”. El debat en el
Congrés i Senat fou molt dur70, i enfrontà també personalitats polítiques dels partits
de la Restauració, com el propi Segismundo Moret, molt rebec a les mancomunitats
locals, per considerar-les contraries a la Constitució i a la unitat d’Espanya. En el
debat del projecte es barrejaren altres circumstàncies polítiques i econòmiques, com
l’aprovació dels pressupostos de1908 i 1909, la també polèmica Llei del terrorisme71
i el “projecte de l’esquadra espanyola”, del mateix Maura. Fora de la representació
política també es produïren fets que alteraren la convivència espanyola i mostraven
el creixement dels moviments socials i polítics marginats per la Restauració, entre
ells el creixement del socialisme i de les organitzacions obreres, així com els triomfes
dels republicans en les eleccions municipals de ciutats tant importants com Madrid,
Barcelona, Valencia, Saragossa i La Corunya. D’altra banda, la situació d’Espanya
en el Protectorat del Marroc, no era massa estable, fet que motivava polèmica i
preocupació entre la classe política i també entre la població, forçada a exercir un
servei militar d’alt risc i que produïa malestar entre els soldats i les seves famílies.
En el si de la Solidaritat Catalana, les desavinences es veurien incrementades per
altres afers com la del suport que la Lliga donà a un candidat monàrquic no solidari,
68

Posada, A. “Evolución legislativa del régimen local en España, 1812-1909, pàg. 393 i ss. Citat per
Fernández Almagro,"Alfonso XIII..." op. cit. pàg. 99
69
Vid. "El Poble Català", dies: 3, 6,7, i 13 de gener de 1908.
70
Fernández Almagro, M. ,"Alfonso XIII..." op. cit. pàg. 104 i ss.
71
Aquesta Llei, va ser molt criticada pels republicans (abril –maig de 1908) , perquè un cop més el govern
aprofitant l’escalada de violència, especialment al Principat, podia abusar de la suspensió de garantíes i saltarse les llibertats individuals i col.lectives que la Constitució atorgava. El seguiment a “El Poble Català “,
mesos abril-maig.
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per tal d'ocupar la vicepresidència de la diputació de Barcelona, enfront de l'home
que presentava l'esquerra solidaria. La profunda divisió social entre conservadors i
no conservadors, que a partir d’aquí va llastrar la unitat d’acció del catalanisme, es
va posar en evidència en la polèmica front al pressupost de cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, i també en l’adhesió dels regionalistes a l’alcalde Domènec Sanllehy,
malgrat l’actuació clarament autoritària i governamental que l’alcalde va sostenir dins
el consistori.72
Quan els regidors de l'esquerra solidària presentaren un projecte de pressupost de
cultura a l'Ajuntament de Barcelona, la Lliga i el conjunt de les forces de dreta s'hi
oposaren totalment. Aquest projecte molt avançat i modern pel seu tems, significaria
la introducció a les escoles municipals de la cooficialitat de la llengua catalana, el
sistema de coeducació i la neutralitat religiosa. La lliga, amb aliança amb els
monàrquics i alguns lerrouxistes, no sols s'oposà al projecte, sinó que donà suport a
la campanya de la ultradreta catòlica que va fer impossible aquest projecte de
renovació educativa. Durant aquesta campanya, l'integrista el Cardenal Casañas,
bisbe de Barcelona, va arribar fins i tot a excomunicar tota la redacció i els possibles
lectors de "El Poble Català", diari del Centre Nacionalista Republicà, que defensava
el pressupost de cultura.
Per tal de fer-nos idea de com aquell tema va dividir no sols els polítics sinó la
Societat catalana i les societats que com l’Orfeó Català defensaven els interessos de
l’Església a ultrança, mencionarem la proposta de vetar “El Poble Català”, amb
excuses inverosímils, quan la realitat, és que en les seves pàgines, l’única cosa que
molesta és la visió crítica davant el catalanisme conservador.
“ El Sr. Moragas posa en coneixement de la J.D. que en vistes de certs articles que publica

amb certa freqüència el diari "El Poble Català", d'una literatura tant lliure que fins arriba a
ésser pornogràfica, ordenà fos donat de baixa l'Orfeó d'aquest diari. Decisió que es ratificada
per la Junta”.73

Tot plegat, va fer que el bloc solidari no anés a una en la gestió municipal, fet que es
va posar en evidència en les discussions i resultat del vot de censura que se li va fer
al Sr. Sanllehy, pel seu comportament en l’assumpte de la inauguració de les obres
de la reforma. 74Malgrat que els regidors de la Lliga votaren a favor del

72

Perez Bastardas, A."L'Ajuntament..." op. cit. pàg.150.
Actes J.D. O.C., 14-8-1908. Aprofitem l’avinentesa per constatar que no en vist cap indici de pornografia,
ni tan sols “subliminal”, a les pàgines d’aquell diari.
74
Les obres de reforma s’havien tirat endavant malgrat les través del govern , gracies a la gestió dels regidors
solidaris, especialment els republicans, pero seguint les instruccions del govern, que va enviar el rei a
Barcelona, amb aquest objectiu, es va voler atribuir a la iniciativa estatal per desprestigiar els regidors
republicans, a qui se’ls va “amagar”la presència real i governamental fins l’últim moment. Tot i ser els
promotors de la Reforma els republicans solidaris no van assistir a l’acte, celebrat el 10-3-1908. D’aquí el vot
de censura presentat pels republicans (solidaris i antisolidaris, van anar junts en aquest afer).
73
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comportament de l’alcalde75, els republicans van guanyar
conseqüència Sanllehy va haver de dimitir.

la votació, i en

“El alcalde de real orden don Domingo J. Sanllehy, ha presentado la dimisión de su cargo,
después del voto de censura que se le dio en la última sesión del Ayuntamiento por su
conducta observada en la inauguración de las obras de Reforma de Barcelona (....)”76

Malgrat aquestes desavinences polítiques, la societat catalana a redós de les
iniciatives econòmiques i culturals, va afrontar els problemes (economia,
atemptats77...) amb optimisme, conscients de que quelcom estava canviant a
Espanya. A Catalunya, s’estava artículant una nova societat que cada cop més es
distingia pel seu afany modernitzador i de transformació de l’Estat. Alguns polítics
madrilenys, com Antonio Maura, van ser capaços d’observar aquesta realitat i
cercaren de passar de l’hostilitat visceral a l’enteniment, expressat a través de la
seva “Revolució des de dalt” (cal canviar alguna cosa per tal que no canviï res), per
Això van cercar la col.laboració i el pacte amb els regionalistes conservadors, fet que
com sabem posà en evidència la impossibilitat de mantenir aquests pactes
conservadors amb un bloc nacionalista interclassista com es pretenia que fos la
Solidaritat. De fet, aquesta maniobra política de Maura, ja va ser captada per alguns
observadors polítics, el diari el País de Madrid, ja augurava que el triomf del projecte
Maura, “produirà la ruptura de Solidaritat”78
8.5-LA COOPERACIÓ DE POETES I MÚSICS.

Malgrat els problemes, La vida social i cultural de Barcelona, i del Principat es
beneficia de l’ambient solidari, hom té la sensació de treballar unit desde les
diferents esferes de la vida per a la causa nacional, en la base d’aquest progrés
hom situa ja la literatura i la música catalana, com elements d'identitat que han
facilitat el reconeixement de la llengua catalana com a principal identificador de
l’esperit nacional. L’Orfeó participarà també en totes les iniciatives d'entitats afins
encaminades a la potenciació de l’esperit patriòtic, en aquest sentit, continua
col.laborant en la nova crida per celebrar la Festa Nacional Catalana, en
commemoració de la diada del Corpus de Sang de 1641, que organitza l’Associació
de lectura Catalana.

75

Un altre exemple de la divisió entre la dreta i l’esquerra, la tenim en el telegrama d’adhesió que Joaquin
Cabot, en nom de l’Orfeó Català envia a l’alcalde , en relació al vot de censura republicà. Actes J.D. O.C.
17-3-1908 .
76
Editorial de La publicidad “la dimisión del sr. Sanllehy” 13-2-1908.
77
Sobre aquest tema que havia motivat la creació de la Lliga per a la Defensa de Barcelona, cal destacar la
ineficaç actuació governamental, que incapaç de solucionar el problema i descobrir els autors dels atemptats
va enviar a Barcelona un grup de “investigadors” dirigits per Mr. Arrows ( El poble català 5-1-1908), que
tampoc van tenir gaire èxit. Més tard és va descobrir que molts dels atemptats, formaven part d’una trama
policial, per desprestigiar i desarticular la lluita obrera. Aquest escandol “El caso Rull”, va moure molta tinta,
peró no es van depurar les responsabilitats polítiques ni es va arribar al fons d’aquestes. Vid. Fernandez
Almagro, op. cit. pàg. 91.
78
"El país"Maura i la Solidaritat, 2-1-1908. Recollit a "El Poble Català",El país i la Solidaritat, 3-1-1908.
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Associació de lectura Catalana, acompanyant una fulla de subscripció amb motiu de la
Festa Nacional d'enguany. Posar-la en el taulell avis.79
La Comissió de Festes de Sabadell, comunica el projecte de celebrar l'Aplec de la
Senyera, pel qual no concediran premi en metàl·lic, i demanen a l'Orfeó Català la cooperació
en aquesta festa, amb la seva senyera. S'acorda cooperar a la demanda, anunciant que la
nostra senyera acudirà Fora de concurs, en conseqüència
es designa als coristes
nomenats per ser guardadors de la senyera, per concórrer al concurs de Sabadell i es
delega al Conservador Sr. Brossa per que presideixi aquesta comissió que acompanya la
senyera representi a la Junta de l’Orfeó.80

Tot i que com sabem, alguns veuen el Jocfloralisme com quelcom retrògrad, en
escaure’s els 50 anys de llur restauració, l’any 1908 hi ha un reconeixement general
de la significació que aquesta festa ha tingut en el desvetllament modern del
Principat.81 Per la seva banda, desde els cenacles jocfloralistes hom valora la
recuperació de la cançó popular i de la música catalana en general, com a part de
l'obra de recuperació i difusió de la llengua i la literatura catalana que es van
proposar els promotors de la Renaixença. Així la instauració de la Festa de la Música
Catalana, (amb rituals paral·lels a l’anual dels Jocs Florals), i en general l’obra
realitzada pels seus impulsors desde l’Orfeó Català, té el reconeixement explícit del
Consistori. Aquest fet, es posa de manifest en els actes de commemoració
esmentats, entre els que hom programa una exposició dedicada a la música, i
encarrega llur organització a l’Orfeó Català:
Jocs Florals. El president notifica que el Consistori dels Jocs Florals acorda amb motiu del
50 aniversari de llur restauració, organitzar una exposició de l'evolució de la nostra música,
en la qual queden representades totes les manifestacions d'aquest Renaixement Català.
Confiant-se l'organització de la festa a l'Orfeó Català. La Junta accepta aquest honrós
encàrrec nomenant al Sr. F. Pujol i F. Lliurat i V. Mª de Gibert82 per que en nom de l'Orfeó
facin els treballs per portar a cap l'experiència de referència, facultant-los per nomenar els
individus que creguin necessaris per ajudar-los en la seva tasca.”83

Aquest esdeveniment va gaudir de la unanimitat solidària, malgrat que les relacions
entre la dreta i l’esquerra, municipals estaven força deteriorades per la discussió i

79
Actes J.D. O. C. 6-5-1907. Per observar la varietat d’aquesta col.laboració citem alguns exemples recollits
durant aquell any. “ Orfeó Canetenc, invitant a l'orfeó per al certament literari-Musical organitzat per aquell. Es
delega als Srs. Salvat i Lliurat per representar a l'O.C. i a la R.M.C.”
“Joventut Catalanista, demanant s'obrir una suscripció al nostre local al l'objecte de recollir cabals per a un
homenatge a la memòria del gran poeta Verdaguer. Accedir fixant les llistes en el lloc de costum.”
“Del consell de Instrucció del Foment de l'ensenyança Català, demanant un premi pels alumnes de l'Escola
Catalana Mossen Cinto, s'acorda bibliotecari se'n faci càrrec. “
80
Actes J.D.O.C. 6-5-1907
81
Vid. “50è anniversari dels Jocs florals” i “ Notícies Històriques dels Jocs Florals”. “El Poble Català”.
4-5-1908. pàg.1-2-3.
82
Tots tres formaven part de la redacció de la RMC, Francesc Pujol era a mes subdirector de l’Orfeó Català i
administrador del Palau de la Música, desde la seva inauguració el 1908.
83
Actes J.D. O.C. 4-4-1906
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les campanyes a l’entorn del sufragi universal84 i encara més, a nivell local, per les
discussions i retirada del pressupost de cultura de 1908.85 La commemoració, va
representar un moment de revifalla, per a una institució que en els darrers anys havia
caigut en una profunda crisi, que fins i tot reflectia l’any 1905, el secretari Rossend
Serra i Pagès:
“En síntesi, els Jocs Florals d’enguany, no seran pas d’aquells que marquen fita en el
desenvolupament de la institució. De les 352 composicions rebudes, la primera garbellada
n’ha tretes una munió considerable, i les escollides, fora d’alguna que altra, no passen de
mitjanies acceptables, no exemptes pas de defecte i defectes greus, en més d’una ocasió.
(....) En part s’explica: estem passant una tongada de transició, l’afany d’originalitat i
d’erudició surten a relluir, torturant la frase amb desllorigament d’adjectius que demanen
clemència, malmeten moltes vegades la idea, rebuscant assumptes i procurant-se ropatges
nous fantasiosos amb què presentar-los al públic”.86

Alexandre Galí ens informa com aquesta crítica ve motivada per la por que els nous
corrents provocant en el cercle jocfloralista, i la constatació efectiva de la separació
entre dos mons i dues etapes lingüístiques i literàries que aquell nucli, es negava a
acceptar.
“Cal fer remarcar que en aquests Jocs on es veié tan marcada la separació del món nou i
del mon vell es van produir discrepàncies entre els mantenidors i van dimitir els senyors
Ildefons Sunyol, Manuel de Montoliu, i Miquel Laporta.”87

L’edició de 1908, gaudeix ja d’una certa modernització iniciada en les de 1906 i
1907, en la que comencen a destacar escriptors com Jaume Bofill i Matas , Josep
Mª López Picó o Josep Carner (que llegí el discurs de gràcies), que tindran un paper
rellevant en la renovació literària dels pròxims anys. A més hi concorren
representants de països de llengua catalana: duc de la Salle de Rochemaure de
l’Alvèrnia, Robin de Puigcerdà i Verges de Ricaudy, del Rosselló, Francesc
Tresserre, de Tolosa, Eduard Aude, de Provença, Faure-Dère, del Llenguadoc,
Antoni Ciuffo, d’Alguer, etc... així com altres convidats de tot el món: Gabriel Baoyssi,
alcalde de Brussel·les; Eberhard Vogel, d’Alemanya, Isaac Pawlowsky, de Rússia,
Beath Jones de la Universitat de Cleveland, etc...
“S’establiren deu presidències d’honor, una per cada país de llengua d’oc i fou nomenat
president honorari Miquel Victorià Amer, únic supervivent dels primers mantenidors de la

84

El seguiment del tema: conferències, mitings, campanya a favor o en contra a La Veu de Catalunya a partir
de gener , fins el maig i també en el mateix temps a El Poble Català, “Campanya Solidària pel sufragi
Universal” (3-1-1908) “Oh, el sufragi corporatiu!” ( S. Gubern), 13-1-1908; La premsa i el Sufragi Universal
(16-1-1908), etc...
85
Vid. el seguiment del tema a El poble Català, especialment els dies 25 a 28 de març de 1908, i les reaccions
davant la retirada El poble Català, 5-5-1908 “Pressupost de cultura” i 16-5-1908 “Per al Sr. Pla i Daniel”
86
“Consistori dels Jocs Florals” dins A. Galí “Història de les Institucions...” op. cit. vol. XI pàg. 49i ss..
87
“Consistori dels Jocs Florals” dins A. Galí “Història de les Institucions...” op. cit. vol. XI pàg. 61.
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primera festa. (...), el president efectiu fou el canonge Jaume Collell (...) Joan Maragall feu
el discurs de gràcies i Apel.les Mestres proclamat mestre en Gai Saber”88

La Festa revestí una gran solemnitat i en comptes de celebrar-se a la Llotja, com
era costum desde 1867, es va celebrar al Palau de Belles Arts, amb un gran
suport del municipi i del seu alcalde, Domènec Sanllehy.89 La festa es completà
amb representacions teatrals i concerts als teatres Principal, Romea, Eldorado,
Apolo i Arnau.90
En síntesi, com en els dos anys anteriors, l’esperit confraternal i universalista de la
Solidaritat es deixa sentir en aquella commemoració menys criticada i amb més
suports del que venia succeint desde feia uns anys, en base al que havien repre
sentat aquells 50 anys del Consistori en el desvetllament i lluita a favor de la llengua
i la literatura catalana. Hom pot dir que malgrat no haver-hi un canvi radical en els
seus plantejaments tradicionalistes, aquella edició representà un abans i un després
en l’organització dels Jocs Florals. Entre les innovacions voldríem destacar l’entrada
d’escriptores en la presidència a partir de l’any 1909, en que ho fou Dolors
Monserdà de Macià , tot i haver d’esperar a 1917, per atorgar-la a una altra
escriptora Caterina Albert (Víctor Català), i com hem dit abans, l’entrada en els
premis i accèssits d’escriptors més oberts als nous corrents literaris.
A la nova edició de la Festa de la Música Catalana (la quarta) se li donarà un
caràcter de celebració i homenatge als Jocs Florals:
“F.M.C. se celebrarà el dia 7 de maig, amb assistència dels hostes estrangers arribats a la
ciutat amb motiu del 50 aniversari dels Jocs Florals.”91

Aquesta nova edició de la Festa va revestir l’èxit habitual,92 (la quarta), i encara
malgrat els problemes gaudeix de l’ esperit solidari comptant amb la presència en el
jurat d'Enric Granados, i Domènech Más i Serracant, a més de Antoni Nicolau, Lluís
Millet i Francesc Pujol.
Els conflictes de l’any 1908, es deixaren sentir molt poc encara, en la vida
associativa i cultural del Principat, perquè la inèrcia Solidària encara arrossega un
temps de bonança. El cas de l’Orfeó Català, aquell any culmina l’edificació del seu
casal, que com explicarem amb més detall tindrà una forta significació per a la vida
artística i cultural del país. El que ara ens interessa remarcar és que aquesta
construcció en si mateixa es converteix en un símbol de la potencialitat i el
dinamisme de la societat catalana, perquè el Palau de la Música no va ser construït
únicament per i per als seus socis, sinó per l’esforç econòmic de tothom, en especial
88

“Consistori dels Jocs Florals” dins A. Galí “Història de les Institucions...” op. cit. vol. XI, pàg. 63.
va ser un dels últims actes públics d’aquest alcalde, abans de la seva sonada dimissió.. Vid .El Poble
català”La victòria de la ciudad. La dimissió de Sanlleny” 31-5-1908. També a Bastardas, op. cit. pàg.164.
90
“Les Festes del 50è anniversari...” El poble Català 4-5-1908.
91
Vid ressenyes a la premsa del dia 7 i 8 de maig de 1908 LVC, El Poble Català, La Publicitat, Diari de
Barcelona etc...
92
la de 1907 no es va poder celebrar per problemes econòmics. acta JG. 19-1-1908.
89
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d’aquelles classes acabalades que necessitaven símbols del que havia de ser el
futur esperonador de Catalunya, però també de treballadors i professionals que
tenien el mateix anhel i hi contribuïren en la mida dels seus recursos en aquesta obra
col.lectiva, perquè era una representació material i espiritual d’aquest ideal.
El desgast de Solidaritat, es va deixar veure al llarg de 1908, i arrossega un nou
trencament social en la societat catalana, no sols entre la dreta i l’esquerra solidaria,
sinó també en les classes treballadores que exigeixen una major atenció als seus
problemes i preocupacions.
La ja crítica situació de la Solidaritat va agreujar-se amb la desfeta electoral dels
candidats solidaris a les eleccions parcials de Barcelona el desembre de l908. La
desfeta, provocada per voler anar novament al "copo" dispersant així els vots entre
els candidats solidaris, significà l'elecció d'en Lerroux com a diputat i la recuperació
del Lerrouxisme a Barcelona. A les eleccions municipals de l909, la Solidaritat va
aparèixer definitivament dividia en dos blocs, i provocà així la victòria dels
lerrouxistes a Barcelona. Es podia dir ben bé que la Solidaritat Catalana havia deixat
d'existir.
A partir de 1909, la crisi es deixa sentir en la vida associativa, enfrontada a un nou
episodi de confusió i redefinició catalanista. Algunes optaran per seguir fidels a la
Lliga, altres optaran per un nacionalisme més esquerrà, i encara perviuran les que
apoien l’apoliticisme , i/o el neutralisme catalanista, com veurem més tard. Ara bé, tot
i els problemes per mantenir una Solidaritat impossible, desde el punt de vista
ideològic, són els fets de la Setmana Tràgica els que acabaran amb la utopia
solidaria.
De fet, la Setmana Tràgica constituí un trencament social tant fort, que també
trasbalsà les relacions entre els sectors obrers aglutinats per "Solidaridad Obrera".
Recordem que a 1910, es constituí la CNT com a sindicat anarco-sindicalista, i que
aquest sector renunciaria a l’ideal unitari que havia donat lloc a la Solidarida Obrera.
En resum les causes del fracàs solidari s'han d'anar a cercar en la por de la dreta a
perdre la seva inicial hegemonia en la coalició. Des de la victòria electoral d'abril de
1907, els diferents grups de l'esquerra solidària van actuar sempre conjuntament,
donant iniciatives polítiques que desbordaven els moderats plantejaments de la Lliga.
L'esquerra solidària inicia així un procés d'actuació conjunta que l'havia de portar al
cap de poc a la unificació política formant el Partit d'Unió Federal Nacionalista
Republicà.
En esclatar els conflictes, La Lliga Regionalista va pretendre d'aparèixer com a
monopolitzadora del catalanisme qualificant les altres forces de "poc patriòtiques"
perquè segons ells, prioritzaven les seves conviccions republicanes a la idea i sentit
de catalanitat. Aquesta fal·làcia, molt utilitzada en endavant per la dreta regionalista,
fou denunciada amb claretat per aquells que havien fet un llarg camí en l’etapa de
definició de la Lliga, com va ser el cas d'Ildefons Sunyol, un dels més importants
dirigents de l'esquerra solidària:
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"La política de la Lliga ha estat constantment la següent: sostenir amb tots els tons, en el seu
periòdic, en mítings, en conferències, en discursos, que al catalanisme li són indiferents les
formes de govern i les doctrines polítiques. Fer, sense dir-ho, i fins negant-ho, política
descaradament conservadora. Afirmar que els que discrepen d'ells, això és els que volen
ésser catalanistes i a més liberals i republicans, els que volen preocupar-se dels altres
problemes polítics i socials, són dissidents. Recorda't bé que aquesta és la paraula que ens
aplica sempre "La Veu" quan parla de nosaltres. Els únics que poden ésser liberals i
republicans i tenir idees en altres ordres de la política, són els que no es declaren
catalanistes. Aquests, o sia els republicans de la Unió i els federals, no són dissidents... Una
esquerra catalanista era perillosa. Vet-aquí perquè els catalanistes de l'esquerra no són altra
cosa que dissidents."

En efecte, la Lliga, va mantenir una actitud tancada i intolerant amb els seus socis
solidaris, amb la seva pretensió de presentar-se com l'única força política realment
catalanista, i per tant la més capacitada per decidir quines actuacions s’havien de
portar a terme front al govern. Però de fet, tot això no era més que la necessitat de
cercar un espai polític diferent, atès que les seves conviccions conservadores el
situaven en una posició clarament dretana. Tanmateix les seves intencions d'arribar
a un acord ràpid amb el govern, mostraven el to moderat del seu catalanisme i el
notori "sucursalisme econòmic" de la burgesia catalana., front al “sucursalisme
polític” del que acusaven als republicans nacionalistes.
Aquestes actituds expliquen el fracàs de la Solidaritat Catalana, més que no pas el
fet d’ una impossible “aliança interclassista de forces heterogènies i antagòniques”.
De fet hi havia aspectes que podien portar a una certa unitat d'acció, a una
solidaritat, entre diferents forces polítiques a Catalunya. Principalment el seu comú
enfrontament amb els governs centralistes de Madrid que menyspreaven tota
reivindicació autonomista i constantment posaven els ciutadans, sobretot els
barcelonins fora de la protecció de les garanties constitucionals, cometen així
notòries agressions (suspensions de periòdics, d'associacions, prohibicions de
mítings etc...)93, existien doncs possibles punts d'entesa davant la notòria agressivitat
anticatalana de la classe centralista, però mancava la voluntat d’obertura ideològica.
A aquesta mancança, s’afegí el fet de no arribar a cap acord precís i concret
respecte als temes que havien motivat la coalició, llevat de la demanda de derogació
de la llei de jurisdiccions, que el bloc solidari no va arribar a aconseguir per la
mateixa manca de visió i d’obertura política de la classe governant espanyola.
Durant el temps de la Solidaritat Catalana, bona part de la classe obrera restà al
marge del moviment catalanista amb una confusió política gran. El Lerrouxisme, per
un costat i l'anarquisme per un altre (cal esmentar que d'aquesta època és la creació
de la revista "Solidaritat Obrera" portaveu d’aquell moviment unitari obrer), van influir
entre les classes populars fins el punt d'estendre, àmpliament l'argument que el
catalanisme era reaccionari i burgès.

93

La premsa períodica d’aquells anys n’és plena d’aquests atemptats individuals i col.lectius, fent ús i abús de
la nova jurisdicció.
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8.6- LA PERVIVÈNCIA DE L'ESPERIT SOLIDARI.
El fracàs dels parlamentaris catalans en no aconseguir la supressió de la llei de
jurisdiccions i obtenir un mínim d'autonomia, (base del programa del Tivolí) i la
profunda divisió entre la dreta i l’esquerra solidaria1. El fet desconcertà i provocà el
desencant en l'opinió catalanista, mentre les entitats neutres i també els
nacionalistes radicals que seguien Martí Julià, cercaven de recuperar l'esperit unitari
de la Solidaritat i denunciaven les divisions i les aliances amb partits no
catalanistes. Les entitats integradores d’aquell esperit nacional trobaran moltes
dificultats per organitzar actes de caràcter unitari, en els que participessin ambdós
sectors, i que no es considerés manipulat per la dreta o per l’esquerra solidaria.
Aquest fet es va aguditzar a partir de la Setmana Tràgica, quan en imposar-se la
repressió governamental, la Lliga, defensora de l’autoritat i l’ordre, donava suport a
la repressió, mentre les forces de l’esquerra catalanista s’hi oposaven.
Aquesta situació d’enfrontament, es va mantenir fins a 1911, quan la Lliga enceta
una nova estratègia per a aconseguir la Mancomunitat de les diputacions catalanes.
Els bons temps d'eufòria i reivindicació unitària viscuts entre 1905 i 1907, deixen pas
a aquesta nova etapa de fractura ideològica, que tot i així fa avançar l’articul.lació de
l’esperit nacional, defensat desde una o altra opció política, i que perviu gràcies al
dinamisme i l’actuació del moviment associatiu català.
En efecte, el nombre creixent d’associacions cada cop més diversificades en llurs
camps d’actuació: esport, excursionisme, música, teatre, cinema etc..., però amb el
mateix objectiu comú de fomentar l’esperit català, és al meu entendre la clau per
entendre la pervivència i l’increment del sentiment nacionalista en la població
catalana, malgrat l’enfrontament i la constant delimitació dels camps d’actuació
político ideològics. En aquest sentit, cal recordar, que el substrat associatiu
preexistent, es veu incrementat per la tasca nacionalitzadora iniciada desde la
Diputació de Barcelona per Prat de la Riba i els seus col.laboradors.2, quina
concreció més representativa, és l’aparició i desenvolupament del Noucentisme, però
també la profusió d’iniciatives desenvolupades en aquells anys, destinades a
aconseguir una societat civil dinàmica, culta i cívica.3 Iniciatives, públiques i privades
que la Lliga a instàncies de Prat, va procurar apoiar i canalitzar, primer a través de la
Diputació, i més tard desde la Mancomunitat, i que van deixar una forta empremta en
la articul.lació social i en el tarannà cívic de bona part de la societat catalana.

1

Recordem que la dreta veu amb bons ulls la Llei d'administració local de Maura, mentre l'esquerra la rebutja, la
qual cosa provoca acusacions creuades entre ambdues alineacions solidàries.
2
Vid. J.M. Ainaud, J.M. “Prat de la Riba” , especialment "L’Institut d’Educació General", pàg. 85, Edic. 62
Barcelona 1992. Aquesta es pot comprovar també en les memòries de la Institució, com per exemple: Enric
Prat de la Riba, "Memòria endeçada a la Diputació Provincial de Barcelona pel seu president", Barcelona
1910.
3
Vid. Josep Pijoan, “La lluita per la Cultura”, a cura de E. Jardí, Barcelona Edic. 62, Antologia Catalana nª35,
1968.
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L'Orfeó Català, constitueix en aquest període un exemple de la pervivència de
l'esperit solidari en les associacions catalanistes, tot i decantar-se clarament per la
línia d'actuació sostinguda per la dreta conservadora.
8.7-LA PROBLEMÀTICA ECONÒMICA.
La vida institucional de l’Orfeó Català, en aquells anys, es veurà molt condicionada
pels problemes econòmics, derivats com ja hem dit, De la construcció del Palau de
la Música Catalana. Les referències al tema, en les actes de la Junta Directiva, i
en les Juntes Generals, esdevenen angoixants, especialment en demorar-se la
subvenció promesa i aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, 4” fet que l’obligarà
a l’entitat a hipotecar l’edifici construït, i assajar diverses estratègies per paliar la
situació econòmica. Al mateix temps mobilitzarà tots els recursos i influències per
tal d’aconseguir el pagament de la subvenció.
“Subvenció Ajuntament. S’acorda fer una comunicació als vocals associats D. Ramón Pallejà
i Carnisser i D. Santiago Marsenach i Solo, socis de l’Orfeó, perquè s’interessin dintre de la
Junta Municipal de la que formen part, en l’aprovació de la subvenció a favor de l’Orfeó
Català, que figura en el pressupost extraordinari aprovat per l’Ajuntament”5

Entre les estratègies utilitzades per l’entitat per fer front a la crítica situació
econòmica, es troba la petició de suport reiterada per la Junta Directiva, en forma de
cessió de làmines i cupons a canvi de nomenaments com a socis vitalicis, o adjunts.
Moltes són les personalitats i socis que responen a aquesta crida, per ajudar a
contrarestar el dèficit, i els deutes contrets amb els obligacionistes, entre ells: Lluís
Domènec i Muntaner, Joan Maragall, El Marquès d’Alella, Francesca Bonnemaison
(esposa de Verdaguer i Callis), Raimon d’Abadal, Ramón Picó i Campanar, Lluís
Duran i Ventosa, Josep Franquesa i Gomis Amadeu Vives, Joaquim Pena, i un llarg
etc... de personalitats conegudes en l’àmbit cultural, polític i econòmic.
Aquest fet, d’altra banda, obligarà a l’entitat a reelaborar els seus estatuts6 per
registrar les noves categories de socis, i que com a tota reforma feta al si de l’entitat,
provocarà reaccions conservadores, davant les noves dimensions que prenia
l’entitat, reaccions que per part d’alguns sectors es concreten en una certa censura a
la que consideren temerària actuació del president Joaquim Cabot i Rovira.
Junta Gral Extraordinària- Estatuts reforma
Assistència JD. I 316 socis.
"... A continuació el Sr. President fa una lleugera síntesi de les modificacions dels antics
estatuts i reglaments introduïdes en el Projecte (...) tant la ponència com la J.D. han atès
únicament a la major vitalitat de l'Orfeó i a la completa regularització i normalització de tots
4

La causa va ser els problemes per aprovar els pressupostos, com a conseqüència del polèmic “Pressupost de
cultura de 1908.
5
Actes J.D. O.C., 19-11-1909.
6
La nova Reforma s’inicia el 26-4-1909, formant una comissió formada pel President, El comptador Martí
Estany, Tomàs Millet, i els mestres de l’Orfeó, per part de la directiva i 5 socis : J. Montlleó, Angel Bonet,
Emili Pérez i el Dr. F. Viñas, quasi tots socis antics. Desprès de diverses propostes a la General, 9-1-1910, 301-1910, s’acabaran aprovant el 15-1-1911.
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els seus actes, fugint en absolut de tota mira que no tingui relació amb aquest principal
objecte. (...)
Proposició Incidental- firmada per diversos socis R. Monegal, Nogués Isidre Bueto, Víctor
Blajot i Burgades, R. Salvat.
"diu que tenint en compte que la Reforma canvia els estatuts radicalment cal estudiar i obrir
una enquesta i nou estudi per no "separar-se de l'esperit del Reglament antic" i que s'obri
una nova ponència.
Votació 143 vots a favor reforma. 173 en contra, ampliar ponència.
en virtud resultat Junta General per discutir definitivament el projecte. Marcar un plaç
Sr. Rovira- proposta ampliar la quota de socis.
El Sr. President: Considera convenient dir unes quantes paraules: "L'Orfeó té grans
obligacions a complir i en aquests moments està passant una seria crisi econòmica. Els
concerts de tardor per raó probablement de les circumstàncies han deixat dèficit i la
subvenció de l'Ajuntament que pujava 45.000 ptes. ha sofert ara la sort negativa del
pressupost municipal extraordinari. En aquest estat, la J.D. ha acudit a la generositat i
abnegació dels socis antics que pagaven una quota anual de sols 12 ptes., per ajudar a sortir
dels compromisos. No es cap imposició, però la necessitat ha obligat a fer aquest pas. A més
els socis poden contribuir en altra forma a ajudar a l'Orfeó, fomentant l'assistència a les
festes musicals de la nostra sala, i ara es presenta una magnífica ocasió per fer-ho. Amb els
8 interessantíssims concerts que es preparen per Quaresma. Tot ha d'ajudar a salvar-nos
d'aquesta crisi, i la Junta Directiva no dubta que ara i sempre podrà comptar amb la valuosa
cooperació de tots els consocis."

Els nous estatuts, que entre altres consideracions havien de modificar les categories
de socis, establir les relacions entre aquests, els obligacionistes, i les noves
atribucions de la Junta Directiva per gestionar El Palau de la Música, no s'aprovaran
fins a la Junta General del 15 de gener de 1911, enmig de grans dificultats socials i
econòmiques que es trasllueixen en totes les sessions de la Directiva, malgrat que
se cerca mantenir una continuïtat artística i social difícil de sostenir.
La situació econòmica es va veure agreujada la tardor de 1909, a causa de les
repercussions de la Setmana tràgica,
“Martí Estany, comptador, indica que els deutes dels crèdits contra l'edifici pugen 9.000 ptes.
de dèficit. (diu que la important crisi existent a Barcelona ha incidit en les baixes quotes
d'assistència a la sala d'audicions) són aprovats els comptes i el pressupost.”7

Per això, tal com informava el comptador els concerts celebrats a la tardor, encara
van augmentar més el dèficit que arrossegava l’entitat i que amenaçava fins i tot
aturar algunes de les activitats iniciades els anys anteriors, en especial l'edició de la
Revista Musical Catalana, sempre deficitària.
“ Degut a les circumstàncies econòmiques, i al continu dèficit que deixa la Revista Musical
Catalana, hi ha una proposta de Ll. Millet de suspendre-la momentàniament, fins que les
circumstàncies tornin a ser favorables8,”

7
8

Actes J.G. O.C. 30-1-1910.
Actes J.D. O.C. 4-1-1910.
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Novament, la temperança i la gosadia econòmica del president, van prevaldre sobre
l'angoixa de la majoria dels presents i hom decidí continuar amb la revista, que tant
beneficis extraeconòmics proporcionava a l’entitat, tot i estudiar propostes per
disminuir els costos, així hom canviarà d'editor i de format, i s’hi ampliarà la publicitat.
Igualment per poder assumir la contractació d’artistes tirar endavant els cicles de
concert al Palau, hom acorda crear una empresa paral.lela, que no interfereixi en
possibles pèrdues amb l’activitat i els compromisos de l’Orfeó Català:
“Concerts de Quaresma. Es celebraran al Palau de la música els dies 16, 19, 22 i 26 de
febrer i dies 2 i 5 de març, sota la direcció de mestres de Munich, Zurich.
Per a tals concerts es constitueix una empresa:
art. 1r- constitueixen aquesta empresa l'Orfeó Català i els socis subscriptors.
art. 2n de les participacions, s’inscriuen un nº màxim de 25, essent el seu import de 500 ptes.
art. 3r- el capital de les participacions es destinarà a cobrir els possibles dèficits.
art. 4rt. Els beneficis es repartiran entre els subscriptors i l’Orfeó Català.
Els socis de l'Orfeó obtindran una bonificació del 20% sobre l'abonament del preu al públic.
La Junta d'aquesta empresa de concerts estarà formada per: Secretari Lluís B. Nadal, les
participacions: Joaquin Cabot i els Srs. Ramón Marquès, Grau Maristany, Francesc Matheu,
Francesc Fàbrega, Lluís Senyer, Eusebi Guell, Eusebi Bertran, Pere Serra, Bonaventura
Bassegoda, J. Moragues, Lluís Serrahima, Isidre Pons, Carles Jordà, Vicens Mª de Gibert,
Joan Serinyà, Manel Costa, Josep Mª Cabot. 9

La crida de la directiva, finalment s’adreça a tothom grans i petits, no sols
augmentant les quotes dels socis antics, sinó també demanant la màxima
participació en els actes organitzats per l’entitat, per aconseguir nous socis, rebaixes
de preus en els serveis contractats i també una més gran implicació en tot el que es
refereix als concerts i productes generats: Revista musical, obligacions, postals.
POSTALS, contracte: se'n llegeix i accepta una de la Casa Tassó per editar postals en
colors que diu així:
"L'O.C. i la Sra. vídua de Lluís Tassó, convenen el següent:
1r- l'O.C. concedeix permís a la casa Tassó per fer fotografies en colors i publicar-les amb
postals de colors de la façana i dintre del Palau de la Música Catalana, i es compromet a no
fer per si ni permetre fer a ningú cap més reproducció ni en colors ni en negre per postals,
salvant el compromís existent de postals en negre amb els Protectors de l'Ensenyança
Catalana. Això mentrestant duri el contracte amb la casa Tassó. Acabat aquest compromís
l'Orfeó quedarà en lliberta d'editar postals en negre sense altre requisit que demanar preus a
dita casa Tassó.
2n- La Casa Tassó, publicarà quan menys 12 postals en color, de les quals cedirà a l'Orfeó
l'exclusiva de venta comprometent-se a no vendre per si ni autoritzar a ningú la venda.
3r- El preu que la casa Tassó cobrarà de cada col.lecció de 12 postals serà de 100 ptes. per
primer miler de col·leccions. 0'95 pel 2n i 0'90 pel tercer (...) pel 4rt i els milers següents 0'60
ptes. i l'Orfeó anirà demanant de 100 en 100 les col·leccions a mida que les necessiti.(...)”
9

Actes J.D. O.C. 24-1-1910.
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De fet els problemes, impedeixen realitzar moltes iniciatives i dificulta portar
endavant altres, de vegades amb l’opinió contraria dels socis més prudents, fet que
crearà forces problemes a la Junta Directiva i en especial al seu President, Joaquim
Cabot, a qui fins i tot un grup descontent tractarà d’arrabassar la presidència,
oposant-li a Albert Rusiñol. Aquest fet, força dramatitzat al si de l’entitat, que com ja
sabem no estava habituada ni permetia aquest tipus de maniobres, es va saldar per
la negativa de Rusiñol a acceptar la candidatura, exculpant-se per escrit 10 davant
Cabot i la seva directiva de qualsevol implicació personal en aquests fets, dels que,
en sortirà reforçat novament el prestigi i l’autoritat d’aquesta i del seu President, en
ser aprovada i reconeguda la seva actuació per una majoria de socis.
L’episodi vist amb l’objectivitat i la distancia, no deixa de ser una demostració més de
les dissonàncies, que malgrat amagar-se oficialment sempre van existir al si de
l’entitat, i tanmateix del control que habitualment van tenir els dirigents sobre la base
social de protectors i coristes, portant a terme una trajectòria artística i institucional
determinada, no sempre amb l’aprovació de tothom.
A favor de Joaquim Cabot, cal dir que sense la seva empenta i fermesa, algunes de
les grans fites de l’Orfeó Català, no s’haguessin pogut fer mai, com així ho van
reconèixer molts dels seus coetanis, en homenatjar-lo pels seus 25 anys de
presidència. 11.
(...),” Déu li ha fet la mercè d’aquest Joaquim Cabot, que amb totes aquelles qualitats de
l’idealista pràctic, de l’home simpatia i emprenedor, li ha donat alè i li ha acumulat els
mitjans per a les grans empreses, que li ha donat estabilització social i li ha permès vàries
voltes fer conèixer el nostre art choral a la gent de llunyes terres.(...)” Lluís Millet.

Cabot no va fer-se mai enrere, malgrat les crítiques i “el complot” que alguns socis
descontents plantejaren en aquells anys, i es mantingué ferm a la presidència fins
que els assumptes econòmics de l’entitat no entraren en una situació més serena, i
aleshores, hom pactà un relleu temporal amb Francesc Matheu, que en fou president
entre 1911 i 1914, tot i que algunes gestions econòmiques les va continuar duent en
Joaquim Cabot, a petició de la directiva.
8.8-LA REPRESENTATIVITAT ASSOCIATIVA.
Malgrat la problemàtica que venim descrivint, hom aconsegueix consolidar les
iniciatives empreses en els anys anteriors. Ara bé aquesta trajectòria no està
exempta de dificultats i problemes institucionals, generats en part per les
circumstàncies econòmiques i també pel malestar social latent que planeja sobre tota
la societat i que a Barcelona es desbordarà el juliol de 1909, en l’esclat de la
Setmana Tràgica. Aquests esdeveniments marcaran de fet una inflexió notable,
10
11

Carta de A. Rusiñol a Joaquim Cabot i Rovira, 15-2-1910.
Vid. Homenatge a Joaquim Cabot... apèndix
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respecte a l’activitat social de l’entitat, que tot i així continua sent un referent
important en la vida associativa de Catalunya. Donarem algunes coordenades i
exemples característics.
EL SUPORT A LES INICIATIVES MUSICALS.

La col.laboració i representativitat en el món musical, és constant en tota l’etapa
donant suport a totes aquelles iniciatives individuals i col.lectives que cerquen
dinamitzar i fer progressar els diferents espectacles, gèneres, personalitats
musicals, associacions etc..., a més d’estimular amb el seu exemple el món coral
i dirigir les seves passes cap a la dignificació i perfeccionament, també se n’ocupa de
que aquestes formacions representin la identitat catalana, segons ells l’entenen. La
Revista Musical Catalana, és el mitjà canalitzador per excel·lència, però no l’únic.
Cal no oblidar la nova actuació com a empresari musical i també l'obliga presència
dels seus mestres en la majoria de certàmens musicals que es convoquen.
“I ara una observació: No és una veritable llàstima, senyors organitzadors, que una entitat
dedicada al conreu de la música sèria, com ho demostra el seu nom i la llista que figura més
amunt d’aquestes ratlles, hagi de recórrer no sabem per quin motius, a altres elements que
desdiuen per complet de la seva finalitat? I no els sembla, a més que és una cosa ben
antitètica redactar els programes en una llengua que no és la mateixa amb que canten les
composicions dels seus programes?
Un prec: que no podia la direcció de l’Orfeó Gesoria esmenar aquest contrasentit, i si és que
es veu obligada a fer figurar en els programes de les seves sessions teatrals, a triar-ne que
fossin un xic de més bon gust i nostres, que ben prou n’hi ha?
Tinguin la seguretat, farien un bé a la cultura i molts serien els que els hi ho agrairíem”.12

Aquesta participació inclou fins i tot activitats com les benèfiques vetades pel
reglament, que només s’accepten quan hom té un interès especial per l’organitzador,
i per actuacions solidàries.
Concert de Beneficència- Proposat pel Sindicat Musical de Catalunya, demanant la
cooperació de l'Orfeó per prendre part, junt amb orquestra del mateix i de diferents orfeons
en un concert a benefici de "Caixa de Socors de dita entitat", s'accedeix, donada la finalitat
del concert i el caràcter dels sol.licitants, afegint cantar "La Pàtria Nova" junt a altres orfeons.
Festival celebrat a "les Arenes" (braus).13
Festival a les Arenes.
“Corresponent ben agradosament a la invitació del Sindicat Musical de Catalunya, per a
prendre part en el gran festival organitzat pel mateix a favor de la seva Caixa de Pensions
per a Jubilació i Invalidesa, l’O.C. assistí amb les 3 seccions del cor i la senyera al referit
concert que es donà a les Arenes la vetlla del 13 d’aquest mes, cantant en unió de l’Orfeó
Gracienc i de la Schola Orfeònica, la popular composició de Grieg, “ Pàtria Nova”, que
dirigí el mestre Nicolau.
Era el darrer nº del programa i malgrat lo avançat de l’hora, la seva repetició va imposarse davant dels xardorosos i incessants aplaudiments amb que fou coronat son final, que
mai havia ressaltat amb una brillantor i grandiositat semblants.
12
13

RMC. nº50 febrer 1908. Catalunya Orfeó Gesoria (Sant Feliu de Guixols).
Actes J.D. O.C. 3-8-1910 i RMC nº 80, pàg.233
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El sindicat musical va premiar la cooperació dels orfeons a la festa posant al cim de cada
senyera una rica corbata, amb la cinta de moaré blanc amb una afectuosa endreça
commemorativa de la festa.
Mentre les corbates eren penjades a les senyeres, el públic no cessà d’aplaudir i
ovacionar a mestres i executants.
Fou un espectacle superb, del que guardarem tots grata recordança.14”

La popularitat del cor català s'ha estès per tota la península rebent comunicacions de
moltes entitats musicals i cors, amb les que mantenen intercanvis i col.laboració en
les seves visites a Barcelona, l'any 1910, el ja prestigiós Orfeó Donostiarra, visita la
ciutat per a fer uns concerts en diversos auditoris, entre ells el Palau de la Música,
concert que compartirà amb l'Orfeó Català, i que tindrà un ampli ressò a la Premsa.
Corresponent a les atencions rebudes, el cor basc nomenarà Socis Honoraris al
President Joaquim Cabot, i al Director Lluís Millet.
"Orfeó Donostiarra, El Sr. President informa de visita feu el Sr. Peña Goñi, (President) per
agrair totes les atencions que amb dita societat ha tingut l'Orfeó, especialment del present
que se li havia fet d'una llaçada per la senyera15."
" Comunicació a l'Orfeó Donostiarra, donant les gràcies pel nomenament de Director
Honorari en favor dels Srs. Cabot i Millet16."

Les relacions de l'Orfeó Català amb els cors que es creen als centres catalans arreu
del món són permanents, a 1912 l'Orfeó Català de l'Havana, agrairà aquesta
vinculació amb el nomenament de Soci Honorari al mestre Lluís Millet.
"El President de l' Orfeó Català de l'Havana (Carles MARTí) demanant hora per presentar el
títol de Soci honorari que dita associació dedica al Mestre Millet. (assenyalar del dia 5
Octubre a 2/4 10 del vespre)17".

Entre el suport donat als artístes i entitats musicals catalanes cal assenyalar la
col.laboració de l'Orfeó Català a l'Orquestra Simfònica de Barcelona, a qui va
permetre instal·lar-se sense cap contribució al Palau de la Música per a assajar, i
llogar la sala a preus molt avantatjosos per als seus concerts. Aquesta situació es
mantindrà fins a 1915, quan les condicions econòmiques impossibiliten continuar
cedint la sala sense remuneració.
" Concert per l'Orquestra Simfònica- Mtre Millet que Junta i Director Orquestra simfònica
d'aquesta ciutat, amb motiu dels molts favors que té rebuts d'aquest orfeó, ha determinat
oferir-li un selecte concert exclusiu per tots els socis. Celebraria el diumenge 21 a les 9 del
matí, a la nostra sala d'audicions. Agrair i repartir invitacions en la mateixa forma que pels

14

RMC agost.1910, nº 80. Barcelona, Las Arenas . pàg.233.
Actes J.D. O.C. 14-6-1910., la RMC nº 78, juliol 1910, pàg.179-180, recull ampliament l'estada i concerts
del cor Basc.
16
Actes J.D.O.C. 15-9-1910. L'any 1913, també es rep la visita de la Societat Coral Bilbao, acompanyada
d'una representació de l'Ajuntament de Bilbao, que oferirà un banquet a l'Orfeó Català a més de la invitació
per a viatjar a aquella ciutat. Actes J.D.O.C. 13-1-1913 i J.G. 26-1-1913.
17
Actes J.D. O.C.27-9-1912. Aquest cor havia estat fundat l'any 1910.
15
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concerts de protectors. Fent entrega a l'esmentada orquestra dels diners que es facin a les
llotges".18

Un altre dels grups musicals que reberen un impuls important per part de l'Orfeó
Català fou el Quartet Renaixement, compost pels concertistes Eduard Toldrà, Josep
Recasens, Lluís Sánchez i Antoni Planas, que debutaren com grup en el Palau de la
Música Catalana el 25 de febrer de 1912, tant per l'empresa del Palau com per la
Revista Musical Catalana.19
"...Comprendrem de seguida que no es tracta pas d'un quartet improvisat, sinó d'un
agrupament sòlidament constituït, que compta ja amb un repertori important assajat a
consciència. (...)"20

Per fomentar la música de cambra, es formà una associació, amb una petita
orquestra que dirigí Francesc Pujol, amb alguns elements afins a l'Orfeó Català.
"Associació música de Càmara. Mtre Pujol fa saber que s'esta constituïnt una societat amb
objecte de conrear música de càmera. Aquesta Societat demana se li cedeixin per 6 concerts
el patí de la sala d'audicions, sense altre llum que la que aquesta necessita. Donant per cada
concert l.250 ptes. A més es farien concerts amb tota la sala, donant 1 localitat per cadascun
dels 100 socis de dita associació, i donant 400 ptes. per cada concert, beneficiant a l'Orfeó
amb l'ingrés.
Junta acorda acceptar les condicions deixant-lo en mans del sr. Pujol.21
Igualment el Palau acollí durant força anys les classes de Gimnàstica Rítmica que donà a
Barcelona el mestre Joan Llongueras.
"Gimnàstica Rítmica- D.Joan Llongueras ha demanat local Orfeó per fer-hi, del qual
pagarien el lloguer en forma cedir a l'Orfeó la meitat del producte mensual que s'obtingués
de les lliçons. Admet proposta, en 1r pis, sala descans. Seguir la gestió."22

La col.laboració i el suport musical de l'Orfeó i l'empresa del Palau s'estenia com
podem veure a gairebé tots els gèneres musicals. Aquest suport i estímul es
completava amb les informacions i propaganda que feia la Revista Musical Catalana,
de gairebé tots els artistes catalans i espanyols que actuaven dins i fora de les
nostres fronteres, molt especialment aquells que tenien una vinculació especial amb
l'entitat: Albeniz, Granados, Manén, etc...
“Enric Granados, a proposta del President s’acorda Felicitar per la gran distinció que ha
obtingut cridant-lo per a formar part del jurat internacional que ha d'adjudicar a Paris el Premi
18

Actes J.D. O.C. 9-12-1912, a les actes de l'entitat queden reflectides les dades que donem, l'acord on see'ls
informa que no se'ls podrà deixar la sala és del 30-9-1915: "O.S.B. notificar al president Eusebi Bertran que
donada la situació econòmica de l'Orfeó, d'ara endavant se li cobrarà 50 ptes. de lloguer mensuals per la
utilització de l'edifici, per sufragar les despeses que comporta, ja que no se'ls pot continuar deixant
gratuïtament com fins ara.
El Sr. Pujol i Millet, li portaran i comunicaran personalment aquest escrit i acord de la J.D.".
19
Actes J.D.O.C. 27-9-1912, " Quartet Renaixement- Mtre.Pujol proposa celebració 5 concerts històrics per
aquest quartet a la sala de descans que podrien tenir lloc al vespre. Sr. Pujol organitzar-los".
20
RMC nº març 1912, pàg. 49 "Sessió intima pel quartet Renaixement"(dedicada a l'Orfeó Català).
21
Actes J.D. O.C. ." 30-12-1912.
22
Actes J.D. 28-12-1912.
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Diemer, per a pianistes. I posar aquest fet en coneixement de la Societat d'Atracció de
forasters, perquè ella cuidi de cridar l'atenció de l'Ajuntament sobre l'excepcional del cas,
fent-li reparar l'honra que és per Catalunya i per Barcelona especialment aquest tribut dels
nostres millors artístes.23

LA COL.LABORACIÓ CATALANISTA.

Les relacions i actuacions comunitàries amb les diverses associacions catalanistes,
manifesten la continuïtat del moviment solidari entre aquestes malgrat les disputes
polítiques.
CONCERT ORGANITZAT PER VÀRIES INSTITUCIONS AUTONOMISTES- S'acorda que l'Orfeó

Català. prengui part en un festival que es farà el dia 26 a favor dels presos i exiliats i que
donat el caràcter de la festa es farà gratuïtament.24.
“Festival a benefici dels presos i exiliats catalans.
Invitada nostra entitat per la Comissió executiva d’aquest festival a prendre part a la
filantròpica festa, que el dia 27 d’aquest mes se celebrà al Palau de la Música Catalana, la
junta no va dubtar gens en oferir el concurs de l’Orfeó Català, per a tant patriòtic acte,
omplint la seva cooperació tres números del programa que essent aquests: La mort de
l’escolà, de Nicolau, i les cançons populars armonitzades Sota de l’om, de Morera i el
Rossinyol de Mas i Serracant, quasi se'ns va dir que foren entusiàsticament celebrats.
L’Orfeó es veié obligat a cantar, fora de programa, per a complaure a la distingida
concurrència, els Segadors, que foren llargament aplaudits.25

FESTA DEL BELL PARLAR- contestar a l'organitzadora ASSOCIACIÓ DE LECTURA
CATALANA, que la Junta els cedirà per la festa literària que pensa celebrar el dia 10 del

vinent maig el següent dels jocs florals, la sala del Palau de la música, amb les condicions
ordinàries que te establertes l'administració del Palau.26

Com venia sent habitual, també participà en les festes més assenyalades per a
algunes de les entitats catalanistes, com ho era la celebració de Sant Jordi (LLiga
Espiritual de Nostra Senyora) o la més generalitzada de l’onze de setembre, a les
que fos quina fos l’entitat que l’organitzés, l’Orfeó va donar sempre la seva adhesió o
participació directa.
Una de les iniciatives que pretenien reavivar l’esperit catalanista, en aquells anys de
crisi, va ser homenatjar les personalitats que més s’havien distingit en la Renaixença:
poetes, intel.lectuals , escriptors i artístes; així Marià Aguiló, Angel Guimerà, el Dr.
23

Actes J.D. O.C. 28-5-1909, també la RMC, donarà puntual informació de tots els esdeveniments, èxits o
desventures dels músics catalans grans o petits, en la mida que les notícies arriben i de vegades també actua
com a organitzador o participant en campanyes o subscripcions per afavorir aquests músics i les seves
famílies. Un exemple d'això serà el trasllat de les despulles d'Isaac Albeniz, mort sobtadament a França
(1909), i l'auxili del món musical a la seva família. Altre tant succeirà el 1916, a la mort de E.Granados.
24
Actes J.D. O.C. 9-4-1909.
25
RMC nº Febrer 1909, pàg. 145
26
Actes J.D. O.C. 28-5-1909. Per evitar problemes i greuges comparatius el que s’acostumava a fer era cobrar
el lloguer habitual i després hom feia una aportació voluntaria equivalent.
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Robert etc... seran objectes de reconeixement col.lectiu per part de les entitats
cíviques i catalanistes, però també ho seran músics com Clavé, Pep Ventura,
Pedrell, o l’infatigable mestre Lambert, que en aquells anys va guanyar infinitat de
certàmens amb les seves composicions catalanes.
“Orfeó Català"
La Secció de Senyoretes de l’Orfeó prengué part en el solemnial acte d’inauguració del
bust d’En Marià Aguiló que el dia 9 del corrent a la sortida de la festa dels Jocs Florals
tingué lloc en els jardins del Parc d’aquesta ciutat.
Essent Marià Aguiló el qui més ha treballat per la construcció del nostre tresor folklòric i un
dels més fervents aimadors de la musa popular, l’Orfeó Català volgué rendir-li tribut
d’admiració i res millor per aital objecte que cantar dessota el seu venerable bust, les
cançons populars que tant aimava i admirava el poeta, essent les que se li dedicaren La
filla del rei de França i nit de vetllla, força aplaudides pel nombrós públic que assistí a la
cerimònia.27
“Homenatge a Guimerà, el mestre Pujol informa, haver rebut invitació perquè Orfeó
s'adhereixi i cooperi amb l'homenatge per a major èxit de la festa. S'acorda amb unanimitat i
amb tota satisfacció adherir-se a l'acte, prenent la part que judiquin oportunament els
mestres i que ja des d'ara se sap que ha de cantar amb el cor general "L'himne al Poeta",
demanant les particel.les a la comissió de l'homenatge.”
El Sr. Girona (vocal corista) observa que seria important fer conèixer la importància dels
personatges a qui es tracta d'honorar per afavorir la subscripció. Atesa per unanimitat
l'observació del Sr. Girona, s'acorda encomanar al Secretari la redacció de la nota
Corresponent.28”
“La Junta. acorda per unanimitat assistir en ple acompanyada per la senyera i per la secció
coral a l'acte d'homenatge a l'excels poeta i dramaturg Angel Guimerà. Que tindrà lloc el
provinent diumenge 23 maig en la gran plaça de Catalunya. L'Orfeó cantarà juntament amb
altres Societats corals l'himne al poeta català. S’acorda també que les senyoretes hi tirin
flors i llorers com a tribut d'admiració(en passar per davant de la tribuna de l'il.lustre poeta). 29
“... Igualment les tres seccions de l’Orfeó Català, assistiren amb la senyera i una nutrida
representació de la Junta Directiva a l’homenatge que el dia 23 del present rendí
Catalunya al seu gran poeta Angel Guimerà
Amatent l’Orfeó a cooperar en totes aquelles manifestacions de la nostra terra que
signifiquin quelcom en be de la seva cultura, no dubtà gens en acceptar la invitació de la
Comissió executiva d’aquest homenatge, i majorment tractant-se de la glorificació d’un
dels seus més grans fills i demés antic i sol·lícit soci protector de la nostra Institució. La
Secció homes cooperà amb viu entusiasme a l’homenatge que les societats corals
dedicaren al gran dramaturg, cantant junt amb els demés orfeons i societats corals, baix la
direcció del mestre Morera, l’hermós i adequat Himne al poeta, composició de la qual n’és
autor el referit mestre junt amb el Sr. Guanyabens. (...)”30

27

RMC nº Maig 1909 p.184.
Actes J.D. O.C. 4-3-1909.
29
Actes J.D. 14-5-1909.
30
RMC, maig 1909 pàg.185 Festa de Balls populars, que l’esbart català de dansaires que dirigeix en Rafel
Tudó, celebra en el Teatre de la Societat Niu Guerrer, en honor del comité organitzador del V Congrès
esperantista.
28
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“Un altre gran poeta ha sigut també festejat aquest mes en la terra quasi catalana. A la
ciutat d’Arles, acaben de celebrar-se populars festes per a commemorar el Cinquantenari
de Mireio, el celebrat poema de Frederic Mistral.
Amb aquest motiu foren moltes les entitats catalanes i particulars que endreçaren al
venerable poeta de la Provença la llur entusiasta salutació. Entre els primers s’hi compta
l’Orfeó Català, qual J.D. cregué interpretar el desig de tots els socis en fer-ho així.”31
EL SUPORT CÍVIC I CULTURAL.

En aquest capítol de col.laboracions i adhesions, no podem oblidar les del món de la
cultura, així l’Orfeó va visitar Vic per participar en les Festes del Centenari Balmes,32
També en va prendre part en aplecs sardanistes, organitzades per diverses entitats i
tanmateix va donar un suport molt important a la formació i actuació d’esbarts
dansaires i altres manifestacions folklòriques.
“Associació Popular Catalanista convida Orfeó a participar a l'aplec de la Sardana, que se
el 6 de juny.33
“Festa de Balls populars, que l’esbart català de dansaires que dirigeix en Rafel Tudó,
celebra en el Teatre de la Societat Niu Guerrer, en honor del comitè organitzador del V
Congrés esperantista.
Las nota més interessant de la festa fou l’estrena del ball esperantista català titulat la
Rondo, del qual n’és autor l’esmentat Sr. Tudó. La composició de la nostra dança esta
basada principalment en les figures i tonades respectives dels balls populars del Comtat
de Pallars, La bolangera i l’Indiot, havent-se fet així per reunir aquests ballets més que
altres, el caràcter adequat al simbolisme que es volia expressar i les condicions especials
que es requerien per a la fàcil adopció de la dança internacional. D’ella se n’ha fet una
edició en llengua esperantista, a fi de què l’aprenguin totes els congressistes estrangers
que es proposen visitar nostra ciutat la pròxima tardor.34”

Si anteriorment l’hem vist contribuint als Congressos de la Llengua Catalana, i de la
Corona d’Aragó, ara tampoc restarà al marge en la seva participació musical en un
Congrés Internacional d'Esperanto celebrat el mes de setembre de 1909 a
Barcelona.
“Sr. Pujol proposa un Concert de Gala, amb motiu del 5è Congrés d'esperanto que ha de

celebrar-se en aquesta ciutat al setembre, la comissió organitzadora abonarà l.500 pta.
pagant 700 ptes. en concepte lloguer del Palau de la Música Catalana.35
.

L’esperit associatiu i solidari, no s’havia reflectit sols en les entitats culturals i
recreatives, sinó que també va tenir una influència molt positiva en les activitats
productives, seguint els objectius marcats pels homes de la Lliga.
31

RMC,nº maig 1909, pàg.185 .
Actes J.D. O.C. 16-6-1909- Participació en el Centenari de Balmes.
33
Actes J.D. O.C. 28-5-1909.
34
RMC nº maig 1909, pàg.187 Tanmateix la Revista Musical Catalana dedica durant aquests primers anys un
apartat cada mes a parlar de la història , varietats etc...dels diferents balls populars catalans incloent la
partitura musical i les passes de les dances.
35
Actes J.D. O.C. 14-5-1909.
32
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“...Se fundó ha poco una asociación entre nuestros fabricantes de tejidos, y en un año han
concertado la exportación de más de 300.000 piezas. Ahora se està constituyendo el
“Cartell” de los hiladores. Y en esta situación , ¿podrà nadie negar la importancia que la
asociación entre nuestros industriales catalanes merece?
Pero es más, entre nuestros agricultores existe una multitud de Cámaras agrícolas, unidas,
federadas en esa que se llama Federación catalana-balear, de una importancia enorme en
Cataluña, que està produciendo una verdadera transformación agrària.(...)”.36

El corporativisme econòmic solidari, també continuarà malgrat la crisi política, i
mantindrà la vinculació amb les associacions catalanes afins. El Palau de la
Música donarà cabuda en aquells anys a actes i congressos de caire econòmic,
com el Congrés de Cotonaires o l’Assemblea Regional de Vinyataires, en els quals
també es demanarà la participació musical de l’Orfeó Català. Tot plegat ajudarà
econòmicament a l'entitat, per a poder fer front a les obligacions contretes i
despeses de funcionament, donat que el resultat econòmic de les audicions
musicals no compleixen les previsions esperades.
Entre les institucions que compten amb l'Orfeó Català i amb el Palau de la Música
per als seus actes també es troben la Diputació Provincial, l'Església i l'Ajuntament
de Barcelona. Hem parlat ja de la tradicional col.laboració amb el Consistori
Barceloní, i també de la situació conflictiva que es viu, quan els partits catalanistes
perdin la majoria a mans dels Lerrouxistes, tot i així l’Ajuntament de Barcelona,
com l’Església es va caracteritzar per la seva diversitat ideològica, que no impedia
iniciatives i activitats culturals diverses, amb les quals sempre va col.laborar
l’Orfeó Català.
“Comissió "Congrés del Govern Municipal" del mes de novembre, per adherir-nos,
s'acorda fer-ho i satisfer la quota que ens correspongui segons les bases a les societats i a
les associacions.” 37

Aquesta trajectòria no estarà exempta de conflictes, (que són fruit d’aquella diversitat
de sectors i capelletes que existien en l’Ajuntament, especialment en les àrees
dominades pels radicals, i que altres sectors aprofitaran per criticar la identificació
catalanista de l’entitat), així, en relació a la subvenció oferta per l’Ajuntament, a favor
de les activitats culturals de l'entitat alguns sectors contraris als regionalistes hi
posaran cullerada per qüestionar aquesta subvenció, i el president Cabot i Rovira
haurà de sortir-los al pas, amb una rèplica contundent. La citada subvenció no es
farà efectiva fins l'any 1916, però el juny de 1909, l'Ajuntament, presidit per l'Alcalde
Sr. Bastardas farà entrega de la placa commemorativa a l'edifici més artístic
inaugurat l'any 1908. L’Orfeó organitzarà un concert extraordinari el dia 27 de juny,
dedicat a l’Ajuntament, en el qual s'entregarà la placa commemorativa del premi.38

36

Cambó, F. “discursos parlamentaris” op. cit. pàg.79. El fragment correspon al discurs del 24 de febrer de
1908, en defensa del vot corporatiu.
37
Actes J.D. O.C. 14-5-1909.
38
RMC juny 1909, Concert Extraordinari dedicat a l’Exm. Ajuntament de Barcelona p.223.,
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En els discursos que s'hi donaren aquest dia, especialment el del President J.Cabot,
es reflecteix la problemàtica creada per la manca d'acord en el pressupost del
Consistori.
"El propi Sr. Alcalde, en Albert Bastardas, assistí a la festa acompanyat dels regidors srs.
Cararach, Rubió, Galí, Peris, Rogent, Fargas, Mundi i Altayó; a l'arquitecte i secretari de
l'Ajuntament Srs. Falquès i Gómez del Castillo, i dels individus del jurat qualificador, Font i
Carreras, Soler i Pérez, Verdaguer (Joan) i Pirozzini, qui arribaren al nostre local amb quatre
landaus escoltats per una secció de municipals de cavall. (...)"

Després d'elogiar l'edifici, els artistes i l'entitat que l'han fet possible Albert Bastardas
finalitza el seu discurs recordant el compromís de l'Ajuntament de subvencionar la
construcció d'aquest gran auditori, i referma aquest emplaçant aquesta subvenció en
un futur no llunyà.
"L'Ajuntament de Barcelona va contraure el compromís d'honor d'auxiliar a aquesta institució
tant digna d'auxili, que és un timbre de glòria per a Barcelona, i, si per circumstàncies
imprevistes no ho pogué complir, espero que ho farà el que ha de succeir-lo. (grans
aplaudiments)."
Per la seva part, fa també referència a la funció que compleix el nou auditori, i a la necessitat
que tothom auxiliï aquesta obra col.lectiva
"La construcció del casal de l'Orfeó té un aspecte moral en el que cal fixar-hi l'atenció, i es
que es tracta d'una obra filla d'un entusiasme superior a les forces reals dels qui se l'han
empresa. L'Ajuntament tractà de presta'ls-hi el seu apoi, més per circumstàncies prou
conegudes de tothom, la ma que, per ajudar a la gran obra, oferí a l'Orfeó la Corporació
municipal, tingué de retirar-la abans d'arribar a l'encaixada encoratjadora.
Malgrat això, però, si be la Junta ha contret grans deutes amb Barcelona, té també grans
esperances, esperances que es realitzaran en bona part, si, com espera, els representants
de l'Ajuntament trameten als qui els han de succeir, que la corporació té contret amb l'Orfeó
un deute moral" (...)
L'Orfeó s'honrarà amb la placa que l'Ajuntament li ha concedida com a premi, ostentant-la en
lloc visible de la façana, amb l'orgull amb que es mostra una ensenya guanyada en la lluita
en pro dels ideals d'amor, art i pàtria (...)" 39

A partir de 1910, el domini Lerrouxista en el Consistori, crearà diversos conflictes
amb el món artístic i cultural català, dels quals l’episodi més unitari va ser el de la
direcció de la Banda Municipal. Tomàs Caballé i Clos, va deixar memòria del que
foren aquells anys per a la vida de la ciutat.
“Fueron años muy “movidos”, de constantes alteraciones de la tranquilidad pública y de
gobierno municipal completamente estéril para los intereses morales y materiales de la urbe.
El amo de la calle” era Alejandro Lerroux, con sus masas de las Fraternidades
Republicanas”, sus jóvenes bárbaros y sus “meriendas democràticas” en el coll.
En cuanto al Ayuntamiento, conozco frases más cultas pero menos precisas y sobre todo
menos gráficas para determinarlo: “Fue una olla de grillos”. Años infaustos en que “se
gastaron” inutilmente pasando por la alcaldia varones probos, inteligentes , justos y
39

RMC, nº 66, juliol 1909 pàg.223-226
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rectamente intencionados como D. José Roig i Bergadà, que dimitió en 1ª de noviembre de
1910 (...) Pocos dias antes de su dimisión decianos...”Estoy fatigado, abatido, aburridísimo
por la ineficacia absoluta de mis esfuerzos pacifistas o conciliadores. Con los componentes
del actual Ayuntamiento el sillon de la alcaldia se ha transformado en “silla de tormento” para
el alcalde de Barcelona”40

Més tard ens parla de la conflictiva utilització política de la banda municipal per part
de Lerrouxistes i Regionalistes, amb el titol de “período oprobioso para la banda”, del
que prendrem només la síntesi del conflicte que va mobilitzar contra el domini
municipal del Lerrouxisme tot el món musical de Barcelona.
“Abierto el concurso para la provisión de la plaza, fue resuelto a favor de Lamote, pero los
elementos lerrouxistas impusieron el nombramiento del maestro San José. Las entidades
artísticas barcelonesas hicieron sentir públicamente el peso de su gran autoridad. Tambien
los profesores de la Banda mostráronse adictos a Lamote, pletóricos de buen sentido y
anhelando dedicar sus actividades al arte, sin intromisiones de menuda y mezquina
politiquilla. Gracias a ello no tan sólo fue Lamote director, si que también el Ayuntamiento
consintió en desligar al cargo- ¡por fin! de la intromisión y tutela del director de la Escuela
Municipal de Música.”41

Desde els primers monents d’aquest conflicte, la revista musical i els seus redactors
denunciaran els fets i prendran part activa en el plet , que no finalitzarà fins l’any
1915, amb la designació definitiva del mestre J. Lamote de Grignon.
"El gran festival celebrat a les Arenes per l’esmentat sindicat de professors (...)revestí
excepcional importancia pels nombrosos elements que hi prengueren part, i sobre tot per
haver sigut encarregada la direcció del números orquestrals als eminents mestres Nicolau
i Lamote de Grignon, amb els quals el públic de Barcelona, omplint aquell grandiós lloc
com poques vegades s’hagi vist, volgué rendir son tribut d’admiració i estima, puix la
questió palpitant d’aquells dies era precisament la revocació del veredicte emès pel digne
Jurat del concurs per a la provisió del càrrec de director de la Banda Municipal, a favor de
l’esmentat mestre Lamote de Grignon.
Tant aquest com el mestre Nicolau, president del referit Jurat, sigueren objecte, durant el
festival de grandioses i delirants ovacions, que testimoniaren davant de tota la dciutat
l’admiració aque s’han fet sempre acreedors dits mestres pels mèrits llurs. i l’indignació
que produïa al públic filarmònic de barcelona la prestesa desqualificació dels mateixos
pels senyors que formen la majoria del nostre Ajuntament.42 (...)
La manifestació de simpatía envers els mestres Nicolau i Lamote resultà imponent pel
nombre i qualitat de persones que constituïen l’auditori.”43

40

Caballé i Clos, T. “La música oficial de la ciudad de Barcelona”. Apuntes para la història de la Banda
Municipal. pàg. 50 Edic. Ariel Barcelona 1946..
41
Caballé i clos, T. op. cit. pàg.58
42
la referència és a la majoria lerrouxista que composa el govern municipal.
43
RMC, nº 80 Agost 1910, pàg.234.. més informació sobre el conflicte a l’annex.
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LES RELACIONS EXTERNES.

Finalment, cal parlar de les relacions musicals i extramusicals que hom manté amb
entitats i autoritats espanyoles. El domini de la Lliga, en la solidaritat afavoreix la
interrelació més fluida amb alguns sectors artístics i culturals madrilenys, que venen
a reafirmar la trajectòria i el prestigi social i artístic de l’Orfeó Català, en l’aspecte
musical, tant l’Orquestra simfònica de Madrid, que no visitava Barcelona desde 1903,
com la banda municipal de la capital44, tenen interès en la col.laboració amb un cor
no professional del que a tot arreu se’n parla.
"Concert dedicat a la Orquestra simfònica de Madrid".
"Tenint gran interes els mestre Director i els professors de la Orquestra S. de Madrid, de
sentir l’O.C., pregaren al mestre Millet que presentant-se l’ocasió amb motiu de llur estada
a Barcelona, es hi fes sentir la nostra Institució, lo qual , accedint ben gustosament el
mestre tingué efecte el dia 25 del present més organitzatn-se un petit concert en honor
dels peticionaris.(...)
qual programa es compongué de les seguents composicions El Cant de la Senyera, Millet,
Els tres tambors, Lambert, Cançó de Nadal, Romeu, Sota de l' Olm, Morera; La mare de
Deu, Nicolau, Don Joan i D. Ramon Pedrell, La mort de l’Escolà, Nicolau i Credo de la
Missa del Papa Marcello, de Palestrina.
(...)Aquest programa, força ben combinat per a què els nostres visitants poguessin
formarse idea de la moderna música catalana i de la interpretació de la massa choral, fou
celebrat entusiàsticament durant l’execució pels professors madrilenys. Cada obra pel seu
estil els va satisfer, poguent-se fer absolut càrrec donades les llurs condicions de
professionals, del valor de la nostra música di de les qualitats que posseeix la nostra
Institució, qual disciplina i suavitat de veus manifestaren que els deixà sorpresos 45

Aquests contactes, propicien les relacions amb la majoria de societats filharmòniques
del país, que van desde la consulta i intercanvi de partitures, a les invitacions per a
actuar en diverses localitats d'Espanya i de l'estranger, un factor difícil de superar
amb l'estructura social i econòmica del cor i de l'entitat, com es lamentava el mestre
Bret ( director de la Societat Bach de Paris), en la visita que féu a l'entitat l'any
1911.46D'aquí que els desplaçaments del cor no sovintegin, i que la valoració sigui a
través de la premsa i les visites de músics i personalitats de renom que tenen el
"privilegi" d'escoltar-lo, i propagar les seves impressions en llurs cercles,
incrementant l'interès per l'entitat, i el seu prestigi.
El prestigi artístic d’una entitat que, a més, ha estat capaç de construir l’auditori
més impressionant que aleshores es coneixia a Espanya, obre nous horitzons
inexplorats fins aleshores, el fet més rellevant serà el progressiu interès de la

44

Actes J.D.O.C. 24-4-1911, recull la proposta de la Banda municipal de Madrid per viatjar a Barcelona i
donar una de les seves audicions al Palau de la Música Catalana.
45
RMC, nº Febrer 1909, pàg.143-144.
46
RMC, nº juliol 1911, pàg. 211.
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Família Real espanyola per conèixer l’actuació de l’Orfeó Català i el seu auditori,
obra de la que tots els visitants de Barcelona i la premsa d’Espanya en parlen.
El
mes de març de1908, durant la polèmica visita del Rei a Barcelona, per
inaugurar les obres de la Reforma urbanística de la ciutat,47 se’ls oferirà una
recepció actuació privada i visita al nou auditori, que malgrat la discreció de l’acte,
farà cridar alguns sectors del catalanisme més radical.48
El Juny de 1908, seran els infants d’Espanya, Mª Teresa i Ferran de Baviera, els
qui visitin el nou auditori, un nou compromís que obliga a una recepció privada en
l’entitat, que no tothom veu amb bons ulls dins la directiva.
VISITA DELS INFANTS D'ESPANYA- EL PRESIDENT informa de la que feren el dia 9 del

corrent a l'Orfeó i Palau de la Música, els Infants d'Espanya. El Sr. Francesc Pujol i López
Franc, demanen consti en acta haver-se enterat amb sentiment de la visita al Palau i concert
amb que foren obsequiats els Infants d'Espanya, Mª Teresa i Ferran de Baviera, el dia 9.
El mestre Millet diu que el no ha vist amb sentiment aital visita, a quina manifestació
s'adhereixen els Srs Serra, Coma, Maluquer i Valls. (...)
El Sr. Moragas que no assistí a l'esmentada sessió del dia 20, que fa referència a la visita
dels Infants a l'Orfeó, en llegir-se l'acta, fa constar que s'adhereix a la manifestació feta pel
mestre Millet.49

Aquest s i altres incidents ens deixen veure, com la pretesa unanimitat i neutralitat
oficial de l’entitat, no estava exempta de conflictes i visions personals diverses. En
síntesi, l’Orfeó Català transita de nou en el difícil equilibri entre la significació
catalanista unitària i les simpaties i suport vers el corrent conservador. Continua però
tenint un fort prestigi en tots els sectors ciutadans, és un model associatiu a imitar, i
per tant el sector esquerrà el voldria al seu costat i no com a adversari ideològic, fet
que motiva l’interès generalitzat per salvaguardar una “pretesa” neutralitat
institucional. En nom d’aquesta de vegades actua com a via i factor d’enteniment
entre les diverses forces enfrontades, incloent-hi les autoritats.

VIATGE A VALENCIA.
En una conjuntura de descomposició de l’esperit solidari, que només s’afanyen a
mantenir les entitats i associacions catalanistes no estrictament polítiques, l’Orfeó rep
l’encàrrec de viatjar a Valencia, en el si de l’Exposició Regional Valenciana. A la que
s’invitarà i visitaran en diferents moments altres entitats musicals i culturals
catalanes. L’Orfeó ho farà entre el 6 i el 10 de juny de 1909, i un cop més aquesta
visita es veurà acompanyada de l’èxit artístic i social.
47

Vid. Pérez-Bastardas, A. op. cit. pàg.150.
Recordem que aquest episodi, també va aixecar polèmica al si de l’Ajuntament. Vid. Bastardas,
"L'Ajuntament..."op. cit. pàg. 150.
49
Actes J.D. O.C. 20-6-1908 i 6-7-1908. l'Octubre d'aquell mateix any es dona la visita dels Reis d'Espanya, i
el regal posterior del rei Alfons XIII d'una batuta a Lluís Millet, recordant la visita. El Gener de 1912 visita el
Palau de la Música, per recomanació de la reina, la princesa Beatriu de Wattemberg. ( Actes J.D. O.C. 16-11912), també ho faran en diverses ocasions altres membres de les famílies reals espanyola i europees.
48
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La situació cultural i política respecte a les reivindicacions nacionalistes, a Valencia,
era força complexa, albirant-se dos corrents ben diversos que els historiadors
valencians han denominat Valencianisme i“Regionalismo bien entendido”. 50Aquest
darrer utilitza molt poc el valencià i té sempre com a referent la llengua castellana i la
influència política i cultural de la capital d’Espanya. El Valencianisme, en canvi és un
corrent més reivindicatiu i nacionalista, que es va consolidar a partir del 1908, com a
conseqüència de l’Assemblea Regionalista promoguda per diversos grups que
donaven suport a solidaritat Catalana i que com ja hem expressat, tractaren
infructuosament de crear el seu mirall a Valencia.
Els dos corrents havien partit d’un moviment cultural de recuperació de la llengua i la
literatura valenciana, encapçalat per un grup d’escriptors i poetes que es va
identificar com “Lo Rat penat”, i que amb aquest nom constituïren una entitat literària
i una publicació periòdica, que el feu de portanveu.51
El grup dominant vers el 1909 era el “Regionalista”, molt vinculat als interessos
econòmics i culturals madrilenys i força recelós del perill que podia representar la
influència catalana a Valencia. El líder més carismàtic del grup era Teodor Llorente,
poeta, director de “Las Provincias”, antic ratpenatista, diputat i senador. Llorente era
una personalitat força ambigua, defensor a ultrança de la unitat de l’Estat i de la
preeminència de la llengua castellana sobre la valenciana. Ell i els seus seguidors,
en paraules de l’historiador Alfons Cucó, havien contribuït a reduir el moviment de la
Renaixença valenciana- representat per “Lo Rat Penat”, a un “entreteniment
anacronista, desposseït de qualsevol intent de projecció”. És a dir, havien aconseguit
avortar la potencialitat política i nacionalitzadora del moviment, en part per convicció
pròpia, i en part pel perill que per a ells suposava seguir la línia “exclusivista”
(Eufemisme que utilitzaven per al terme separatista), que hi veien en el catalanisme.
Aquest grup heterogeni, com tots els sectors ideològics i polítics valencians,
representava no obstant bona part de la burgesia i dels propietaris de Valencia (molt
vinculats com hem dit als interessos madrilenys en la regió). Per a potenciar aquests,
organitzaren l’Exposició Regional de Valencia de 1909:
“Pensada per exhibir la puixança del País Valencià- perdó- de “la regió”- convertida al
capdavall en l’escaparata d’uns senyals d’identitat epidèrmics. N’hi ha prou amb dir que
llavors nasqué- en frase literal de Joan Fuster- el “terrible Himno del mestre Serrano,
revelador d’una mentalitat sarsuelera, inconscient i vanitosa, general a tot el poble”. Més tard,
en temps de la Dictadura de Primo de Rivera, aquesta música s’elevà a la categoria d’himne
regional. La primera estrofa canta: “Para ofrendar nuevas glorias a España...”
Aprofitant l’Exposició, la Valencia oficial coronà Llorente, però el mateix jovent que
discrepava d’ell en política l’honorà com a poeta. “Aclamaven- torna a citar Fuster – l’home
que havia tocat l’entranya col.lectiva i que havia encetat la tasca”, tot i que l’acte institucional
“era el senyal més clar del fracàs de la Renaixença”. La joventut denunciava el fariseisme
50

Val a dir que fruit de l’herència histórica,aquesta dualitat és latent encara en la Comunitat Valenciana.
Vid. R. Blasco. “Els orígens del valencianisme polític 1878-1914”, pàg.195-217, dins III Jornades de debat
Orígens i formació dels nacionalismes a Espanya” Ed.Centre de Lectura de Reus, 1994, col. assaig 46.
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latent en la cerimònia, que tenia molt de pantomima folklòrica. El contrahomenatge era,
ensems, un repte.”52

Hem apuntat aquesta valoració comuna a Fuster, Cucó i Blasco, entre altres
historiadors, per resaltar el grau de complexitat i confusió respecte al procés de
recuperació cultural i nacional que es vivia en la societat Valenciana i que la lectura
de la premsa ens confirma.
Malgrat ser conscients de la profunda polarització en el País Valencià, i àdhuc per
aquesta raó, el catalanisme militant de dreta o d’esquerra, mai va deixar de cercar la
“relació fraternal” amb “l’antic regne de Valencia”, especialment la dreta catalanista,
entestada en refer els “vincles sagrats de la tradició “ amb els antics territoris de la
Corona d’Aragó, que parlaven la mateixa llengua.
La visita de l’Orfeó Català, representa per al Catalanisme tota una fita, i per a la Lliga
una oportunitat de contrarestar la manca de simpaties en la comunitat veïna,
promoguda, especialment, pel centralisme governamental i pel republicanisme
blasquista.
Per la seva part, la burgesia valenciana, organitzadora de l’Exposició, sortia al pas,
en part, de les acusacions anticatalanistes i antinacionalistes, en aconseguir vincular
a l’esdeveniment la formació més prestigiada de la música catalana, que al mateix
temps responia al que ells haguéssim interpretat com un “catalanisme ben entès”:
conservador i catòlic, que feia gala, sobre la lletra del seu “apoliticisme”. Una entitat
que al mateix temps tenia un prestigi nacional i internacional fora de dubtes, fet que
permetia eludir recels i mostrar –los com un model del que havia de ser el veritable
regionalisme. Per això, el diario “Las Provincias”, de Teodor Llorente, és un dels que
segueixen amb major atenció la visita i les actuacions. En aquest diari, col.laborava a
més Eduard L.Chavarri, compositor valencià molt vinculat a l’Orfeó Català, quines
relacions s’estrenyiran a partir d’aquesta col.laboració.
"Llegada del "Orfeó català", de Barcelona.
"La famosa corporación artística se encuentra ya entre nosostros.
Fué un recibimiento triunfal, como no esperábamos. La célebre falange de artístas (nos
resistimos a llamarla orfeón, y mucho menos hemos de decir Coros Clavé, porque el "Orfeó
Català" no es nada de estas dos cosas) llegó ayer a la hora marcada para su itinerario en el
tren especial.
En los alrededores de la Estación habia una multitud esperando a los cantores barceloneses,
un gentío imponente que aguardaba ansioso. En el interior del edificio era poco menos que
impossible entrar.
Allí vimos entre otros, al concejal señor Mira, delegado por el señor alcalde para recibir a los
barceloneses, y que además acudia como presidente de la comisión de Banda en unión de
los Sres. Coscollá, Ortega, Carbonell, Barberá, Garcia Rives, Vicent y Cortina. Acudieron
también los Sres. Chavarri y Cortés, en representación del Comitè de la Exposición y de la
Comisión de Música de la misma; vimos representaciones del Conservatorio, del Círculo
52

Vid.R. Blasco. “Els orígens del valencianisme...", Op. cit. pàg.215.
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Musical, de los Orfeones "El Micalet" "Nuevo Micalet", La Vega", Juventud Valencianista,
"l'Antigor" y gran número de representantes de la colonia catalana.(...)53

Ara bé tot i el neutralisme de la visita, (que en cap moment es va presentar com
associat a cap grup polític), cada sector social i premsa afí, en va fer la seva propia
lectura d’aquella significació i presència.54 Així el Diari "El Pueblo", en presentar-los
al públic destacava les característiques racials o ètniques, tant tòpiques i en
consonància a l’època, i malgrat la seva alineació republicana, acollí la visita i les
actuacions del cor català amb entusiasme i admiració, fruit d’aquella heterogeneïtat a
que feien referència més amunt.
"Estoy de acuerdo con el juicio de Roda, el notable tratadista de estas cosas. La nota de
afición, de entusiasmo de gusto, en las sociedades corales suelen matizarlas en cada pueblo
con arreglo a su especial temperamento de raza: fría i seca los ingleses, fina y graciosa los
franceses, profunda y algo ruda los alemanes. Aliar, como aquí, a la belleza de las voces
meridionales, el calor vibrante de nuestra raza y las delicadezas y finuras que lleva consigo
una educació de refinamiento artístico, és algo muy bello, muy único, algo que solo puede
comprenderse oyéndolo y saboreándolo (...)"55

Desde el punt de vista musical, l’Orfeó Català tenia l’oportunitat de conquerir una
nova frontera, en un lloc on tant el moviment coral d’estil claverià, com en l’aspecte
popular eren molt arrelats entre la població, mentre la situació simfònica i en altres
gèneres de la música universal, la situació era menys desenvolupada que a
Barcelona.56
"Las Provincias", 9-6-1909.
Segundo Concierto del "Orfeó Català"
"El tiempo, que pareció obstinarse ayer en impedir que nadie fuese a la Exposición, no pudo
impedir que el Concierto se viese concurrido. Heróica afición és la que demostraron anoche
los concurrentes, y además prueba aquel publico el gran efecto que han producido los
celebrados cantores barceloneses.
Havia también un aliciente: la intervención de la orquesta, en lo cual, se aumentava
extraordinariamente el número de ejecutantes.
El concieto resultó grandioso, por el número y calidad de las obras (hecha la salvedad que
naturalmente ha de merecer la "Leyenda", estrenada anoche), así como también por las
enormes dificultades de expresión, vencidas gallardamente, con soberana maestria por el Sr.
Millet y sus incomparables cantores.(...)

53

"Las Provincias" . Valencia, 7 de juny de l909.
Com de costum els preparatius del viatge ocupen diverses actes de la directiva, per a analitzar i definir tots
els detalls de caràcter pràctic i també evitar possibles conflictes. Vid. Actes J.D. O.C. 23-3-1909, 9-4-1901,
14-5-1909.
55
“L’Orfeó Català”.El Pueblo, Valencia 8 de juny de 1909.
56
Vid. Galbi, V.”L’activitat musical al P.Valencià s. XIX i XX”. Dins 1r CongrèsCatalà de Cant Coral, juny
de 1999 ( en premsa).
54
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Se estrenó luego la "Leyenda", de nuestro compañero Sr.López Chavarrí, inspirada en
l'admirable poesia de t. Llorente, "Lo Rat-Penat".
El maestro Millet, con una generosidad propia de su corazon, y los cantores con devoción
suma, pusieron tal cuidado en la ejecución de la obra, que le dieron una vida y un interès
inmensos.
El público aplaudió con calor y llamó al estrado al Sr. Chavarri, quien hizo recaer (como era
justo) aquellos elogios sobre el maestro Millet y sus artístas. La obra fué oida nuevamente y
nuevamente aplaudida, así como sus devotos intérpretes.
Cerró este nutrido e importante concierto el hermosísimo coral "Pàtria Nova" de Grieg. Esta
obra es de gran efecto. El coro la cantó con un brío, un colorido y un ajuste tales, que el
público le tributó al finalizar una ovación imponente,; y el maestro Millet, así como sus
artístas, pueden estar seguros de que cada dia és mayor la emoción que despierta en el
público. ¡En honor suyo sea dicho!57
El tercer concierto se verificará hoy, a las 9'15, de la noche en la pista, si el tiempo lo
permite, si no, en el Salón de Actos.(...)".

En termes semblants s'expressen, la majoria dels diaris de la província; no tant
implicats en les lluites ideològiques nacionalistes que subratllen per sobre de tot la
vàlua artística del cor català, molt divers a les formacions pròpies i també als cors
claverians catalans que havien visitat valencia en diverses ocasions, i amb els quals
els cors valencians tenien una estreta relació. Posarem alguns exemples:
"La Voz de Valencia", 8-6-1909.
“Orfeó Català. Primer Concierto.”
"... el amplio salón estuvo muy concurrido, y en sus principales localidades veíanse
distinguidas famílias de nuestra buena sociedad, no tantas como era de esperar; pero que si
en los conciertos sucesivos que procurará dar a conocer obras en las que el público pudiese
apreciar más delicadeza y mayores matices, creemos que aumentaría el concurso, ya que
no los aplausos que en tantos y con tanta justicia se prodigaron anoche a los ejecutantes y
maestro.(...)
Al terminar su ejecución por el Orfeó Català, el auditorio, electrizado, puesto en pie, aplaudia
entusiasmado al eminente maestro Millet y a esa falange de benemèritos artístas que tan
alto ponen el nombre artístico de Barcelona.
En resumen, és el Orfeó català superior a toda ponderación, magnífico, sublime y digno de
que toda Valencia desfile por el Salón de Actos de la Exposición para rendir su tributo de
admiración al maestro Millet y a los orfeonistas.(...)"58

En una altra pàgina del mateix diari podem llegir:
“La Salve de l'Orfeó Català, a la Mare de Deu dels Desamparats"
Ahir vesprada, en la Capella de la nostra volgudíssima Patrona, se va desenrollar un
espectacle extraordinariament tendre y conmovedor. Setanta senyoretes y trenta chics del
grandiós Orfeó entonaren davant l'altar de la Mare de Deu una pregaria dolça, patética y
plena d'eixa delicadesa inefable que imprimeix a totes les seues composicions l'illustre
director de l'Orfeó, el mestre Millet.
57
58

Las Provincias, Valencia 9 de juny de 1909.
La Voz de Valencia, 8 de juny de 1909. Arxiu de premsa O.C.
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La nostra estimadíssima Vèrge, al sentirse saludada per veus forasteres, pero que parlaven
la mateixa llengua de sos fills, degué somriure de gòig. Y en el cabell sedós de les xiquetes
coristes al vore la nòstre Patrona lo llaç en les quatre barres ¡Les Quatre Barres! la insignia
gloriosa de Valencia, com de Catalunya degué somriure amb més amor y miraría a tots els
que li cantaven com a fills de les mateixes glòries, com a germans que s'estimen, units amb
los mateixos amors y la mateixa història, y ella Mare y defensora de tots...
Honor y gratitud al Orfeó que nos honra amb sa visita, y amb son tribut a la Patrona de
Valencia,(...) que ha de servir per a tot bon valenciá d'eterna remembrança y de nou motíu
per a amar més y més a Catalunya, nostra germana benvolguda." J.V.
"El correo de Valencia", 10-6-1909.
"Tercer concierto por el Orfeón Catalán"
"La audición de anoche, última de las anunciadas, constituyó otro acontecimiento. Fue una
recopilación de las obras ejecutadas en días anteriores y la ejecución resultó tan primorosa
como siempre. Mención especial merece la obra de Chavarri, nuestro estimado amigo y
compañero en la prensa.(...)
Al Señor Millet le fue entregado un artístico lazo en nombre de los viajantes barceloneses
que se hallan temporalmente en Valencia, y que abrieron para ello una suscripción. El
público prodigó a los artístas al terminar el espectáculo la ovación más cumplida y sincera,
resultado del entusiasmo que despertó la labor realizada estos días por los notabilísimos
artistas.59

A través de les cròniques veiem com al pas de l'orfeó s'organitzen fins i tot
improvisadament, com en aquest cas, els més inesperats i afectuosos homenatges,
com a reconeixement del que té de representativitat per a la societat catalana i
barcelonina.
Com ja hem dit, d’aquesta visita sorgirà una relació molt estreta amb el músic
valencia Eduard L. Chavarri, organitzador de la secció musical de l’Exposició a qui
l’Orfeó Català estrenaria la Legenda, en aquesta ocasió, i moltes altres composicions
posteriorment. De fet l’única nota polèmica sorgida arrel de la visita, la provocaren
els elogis i ponderació de Chavarri a l’entitat catalana, en contrastar la seva vàlua
amb els cors valencians. Aquesta actuació, un xic interessada al meu entendre, li fou
replicada un cop acabada l’estada de l’Orfeó Català.
El Mercantil Valenciano l’onze de juny de 1909, publica una carta oberta del
president de “el Orfeón nuevo Micalet”, D.Antonio Rabasa, en relació a les crítiques
aparegudes a la premsa:
Sr. Director de El Mercantil Valenciano:
(...) Con motivo de la venida a Valencia del Orfeó Català, he leído en el periódico Las
Provincias, un escrito, que parece del Sr. López Chavarri, haciendo grandes elogios de dicho
Orfeón; esto nada tiene de particular: nosostros también les prodigamos grandes elogios,
porque lo merecen. Aquí lo que motiva este escrito, y para esto hemos esperado a que se
59

El Correo de Valencia 10 de Juny de 1909. Arxiu de premsa O.C.
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marchara el Orfeón, es que decía este señor que no era un orfeón como los entendíamos
aquí; no sabemos por qué lo diría, más al decir que nuestro repertorio es cursi, nos ha
ridiculizado.
No creemos que el Sr. Chavarri lo dijera con intención de molestarnos, pero nos ha
ridiculizado, repito.
Quisiéramos saber á qué se refería, si es porque los coros que cantamos són antiguos,
¿Què diremos de "La Filadora", "Flors de Maig" y otros? Y si es porque cantamos juguetes,
juguetes cantan también ellos; creemos que el Sr. Chavarri ha tratado el asunto con más
pasión que justícia.
Hubiera dicho que cantan con una afinación increíble, con un ajuste y precisión que a los que
les oíamos nos dejaban en la duda de si eran voces humanas o era el órgano que habia en
el Salón de Actos, muy conformes, tendría mucha razón; pero eso no da derecho para
ridiculizar a los orfeones valencianos.
Nosotros sabemos que no hay punto de comparación entre el Orfeón que tengo la honra de
presidir y el Orfeó Catalá; pero no es nuestra culpa.
Hubiera sido más humanitario y le hubiera autorizado para escribir en la forma que lo ha
hecho, si en los 16 años que están constituídos los Orfeones de Valencia se hubiera
acercado una sola vez a darnos un consejo, a marcarnos el camino que debíamos seguir, en
fin, algo que nos diera luz y no lo hubiéramos atendido, estaba justificado; pero aquí donde
ninguno de los maestros valencianos (excepto el virtuoso y nunca bastante ponderado Don.
Salvador Giner) se ha dignado acercarse a nosotros; donde si queremos cantar algo nuevo
hay que pagarlo; donde en la parte económica no hemos tenido protección de nadie; donde
en vez de ocuparnos del valor que tienen las notas, nos tenemos que ocupar del importe del
recibo del gas y sostener batallas con el casero, ¿qué tenemos que hacer los orfeonistas?
Hemos oído lamentarse a muchos estos dias de que Valencia no tenga un buen Orfeón; yo
tengo que decir a los que se lamentan que si quieren Orfeón tendrán, puede haberlo y
bueno; pero para eso désenos la protección debida: las personas adineradas con sus cuotas
y los maestros con su dirección y sus obras; elementos medios hay para ello; la materia está
preparada; sólo falta la acción; protéjasenos, que así como hay una buena Banda Municipal
también puede haber un buen Orfeón.
Tome nota de esto quien deba y veremos si es de veras si se quiere que haya orfeón;
nosotros aquí estamos dispuestos al estudio.
Antonio Rabasa (Presidente del Nuevo Micalet)
Valencia 10 junio de l909.

El text ens sembla prou explícit del contrast musical que va suposar la visita de
l'Orfeó. Contrast que va remoure consciències i també va representar un camí a
seguir. En general l'actitud de les Societats Corals existents, no és belígerant sinó
d'admiració i emulació, tot i saber que els mitjans i els objectius d'unes i les altres no
són els mateixos, és a dir que es poden crear societats de l'estil més especialitzat i
més musicals com és l'Orfeó Català, sense que això impliqui la desaparició de les
altres que amb el seu treball i dedicació tenen una funció d'educació i dignificació
obrera prou important.
Com deien les diatribes no van contra l'Orfeó català, sinó contra aquells que sense
haver fet res, desde el punt de vista de les societats corals, per millorar llurs
condicions i existències, només comparen i critiquen com si estiguessin en igualtat
d'oportunitats.
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A Catalunya, l’èxit del viatge, es torna a viure com un triomf col.lectiu i esperonador
de l’esperit solidari i de germanor entre les diverses regions espanyoles60.

8.9-L’IMPACTE DE LA SETMANA TRÀGICA.
Al llarg del mes de juliol, encara s’hi viu el triomf en les entitats musicals catalanes,
algunes de les quals, com l’Escola Choral de Terrassa, preparant també la seva
visita a València, i les tradicionals excursions d’estiu; però aquest clima d’eufòria
col.lectiu, es veurà frenat pels esdeveniments de la Setmana Tràgica,
En les àrees concedides a Espanya, com a protectorat, al Nord del Marroc (el Rif),
les kàbiles del Rif hostilitzaven les tropes espanyoles, per combatre’ls el govern va
reforçar l’exercit amb la mobilització de reservistes. Aquest fet motivà manifestacions
violentes contra la política colonial de l’Estat, que enviava pares de família al front,
per a protegir objectius econòmics (les mines) i estratègics (el ferrocarril de Melilla),
que només aprofitaven al govern i a l’exercit (aquesta era l'opinió generalitzada en la
societat de l’època, i que els escàndols posteriors confirmarien)61.
Aquests reservistes, per a més senyes, sortien majoritàriament de Catalunya, i de
Barcelona, territori prou castigat per la inoperància del govern central. Tot plegat
va fer que el malestar anés creixent i que aquest es disparés en impedir els
familiars de forma espontània l’embarcament dels soldats al port de Barcelona.
Solidaritat Obrera va convocar tots els treballadors a una Vaga General de
protesta per al dia 26 de juliol, mentre s’estenia l’agitació popular contra les
autoritats a tota la ciutat.
El govern declara l’Estat de Guerra, i durant una setmana es produeixen incidents
al carrer, atacs i incendis contra esglesier i convents per tota la ciutat i les
barriades obreres. Es fan barricades per atacar la policia i l’exercit, que actuen de
forma contundent contra els sublevats. El moviment popular es va descontrolar,
desbordant el comitè de Vaga, que intenta canalitzar la situació i donar-hi una
sortida política a través de plantejar una insurrecció republicana, proposta que
refusen tant els republicans solidaris com els antisolidaris.
Fora de Barcelona, també es produeixen incidents: a Sabadell, hom ocupa
l’Ajuntament i es proclama la república, el mateix dia 26 de juliol. També es formen
Juntes revolucionàries a Granollers, Mataró, Palafrugell i altres localitats, on també
es produeixen incidents anticlericals.
Per tallar la situació, el govern envia tropes de fora de Catalunya, que exerceixen
una repressió brutal, i el 2 d’agost, es pot donar per acabada la revolta i la vaga.

60
61

Vid. El seguiment del Viatge i actuacions a La Veu de Catalunya, els dies 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de juny de 1909
Fernandez Almagro “ Hª del reinado de Alfonso XIII”. Ed. Montaner i Simon, Barcelona 1977.pàg. 115.
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Sense voler entrar a fons en aquest tema, cal preguntar-se perquè una protesta
concreta: antimilitarista i antigovernamental, es trasforma en revolucionaria i
anticlerical. La resposta ve donada per la gran influència que en la vida política i
social tenia l’Església Catòlica, i també posa en evidència la ignorància de la
classe política en general, tant la dreta com l’esquerra, de les necessitats,
sentiments i possibles reaccions del poble.62
De fet, si aquest moviment popular i espontani hagués tingut uns objectius clars i
una direcció eficaç capaç d'estendre el moviment i canalitzar el malestar polític i
social existent en altres indrets d'Espanya, llur potencial revolucionari hauria estat
molt perillós, per a un Estat, el de la Restauració Monàrquica d’Alfons XIII, que
governava al marge de les realitats socials del país.63
La miopia política d’aquell sistema, però era quelcom difícil de corregir, per això
com a únic recurs el govern presidit aleshores per Maura aplicà la repressió
indiscriminada i exemplar: detencions, deportacions, condemnes a cadena
perpetua o similars i 5 execucions de persones considerades instigadores dels
fets, entre elles la de l’anarquista Francesc Ferrer i Guardia, fundador de l’Escola
Moderna. Tanmateix s’imposa la clausura de totes les escoles laiques i de moltes
societats obreres.
L’efecte immediat dels fets, va ser la repressió generalitzada que afectà a
associacions afins com El Centre Excursionista, però que d’una manera o altra
afectà tot el teixit associatiu i la vida econòmica, cultural i recreativa, especialment a
la ciutat comtal.
LES REPERCUSSIONS DE LA SETMANA TRÀGICA EN L’ORFEÓ CATALÀ.

La inesperada reacció popular que desbordava totes les previsions tant de les
autoritats com de la gent d’ordre, va sumir Barcelona en un caos total, que es va
perllongar després de l’estiu, per la repressió governamental de que hem parlat.
La inseguretat que aquests fets generalitzats comportaren en la vida ciutadana, feren
pràcticament impossibles la normalitat de moltes activitats, en especial pel que fa als
espectacles i a la vida artística.
“Teatres- “Els tristos aconteixements del passat Juliol foren per als teatres que actuaven
aquells dies una forta sotregada, de la qual la novella empresa del Politerama de les
Arenes no pogué pas refer-se’n. La companyia quedà dissolta i l’espectacle d’òpera que
havia lograt atraure darrerament força gentada a les Arenes fou suspès.

62

Vid. Connelly Ullman, J. “La Semana trágica” Estudio sobre las causas socioeconòmicas del
anticlericalismo en España 1898-1912” Barcelona. Ariel, 1972, p.589. Malgrat que les seves hipòtesis entorn
a les causes de l’anticlericalisme han estat força contestades posteriorment, continua sent l’obra que ens
mostra una visió més global sobre el tema.
63
També és interessant la consulta de Benet, J. “Joan Maragall davant la Setmana Tràgica”. Barcelona Ed. 62,
1964; i Romero Maura, J. “La Rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909” Barcelona Grijalbo,
1975.
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El Teatre del bosc, gracies potser a les seves més modestes pretensions, logrà refer-se
passat el cop i obrí de nou les portes el dia 5 agost, perllongant-se la temporada fins el dia
12 de setembre.64 (...)”

En el cas de l’Orfeó, els esdeveniments es produeixen en un moment en que
l’activitat artística i institucional començava a minvar per coincidir en el període de
vacances, encara que restaven pendents algunes propostes d’excursions que no es
van fer En efecte, no deixa de ser estrany que a partir del 2 de juliol, no es fa cap
reunió de Junta més fins el 5 d'agost, quan la periodicitat acostumava a ser
quinzenal en aquella època. En la citada hom fa constar que "La sessió del 27 de
juliol no va poder celebrar-se degut a les greus vicissituds que estan passant a
Barcelona.”

Però, com ja hem mencionat, les circumstàncies fan que l’activitat artística gairebé es
paralitzi, situació que es perllonga durant força temps. Les actes com de costum no
deixen veure els esdeveniments, però es prou significativa la manca de continuïtat i
periodicitat amb que es constaten les informacions habituals: comunicacions,
concerts, etc..., i l’anul·lació o ajornament d’algunes actuacions previstes.65.
Les actes del mes d'agost dies 5 i 27, es limiten a les activitats imprescindibles,
aprovació de comptes i comunicacions, entre les que destaquem el 27 d'agost la
Constitució del Centre Català de Bilbao.
Al marge de l’activitat del cor, cal recordar que a partir de la inauguració del Palau de
la Música, l’Orfeó Català és també una empresa d’espectacles que tot just està
començant, i que necessita amb urgència disposar dels diners que proporcionen els
concerts i espectacles, per fer front a la inversió realitzada i al pagament dels
obligacionistes que han invertit els seus diners en el nou auditori de Barcelona.
Per tot això, l'atura forçosa que representa aquells dos mesos, en la normalitat de la
vida artística i musical, i la manca de afluència del públic, un cop recuperada la
normalitat, creà una situació força difícil a la ja crítica economia de l’entitat, qui
cercarà de restablir la normalitat el més aviat possible, al mateix temps que estudiarà
noves possibilitats per fer front a l’ensurt d’aquesta sotragada, aliena a les previsions
de l’entitat, donant novament exemple d’una mentalitat econòmica i de “màrqueting”
modèliques.66
64

RMC nº69 Octubre 1909, Barcelona-Catalunya.pàg. 295.
Entre les excursions que no es fan, es troben les visites a Sabadell i Lleida per Setembre, tampoc no es
podran fer els concerts previstos a Barcelona, excepte els organitzats per l’Ajuntament per a la Festa Major, que
intenten recuperar la normalitat ciutadana. Tanmateix, els Concerts de Tardor previstos es veuran molt poc
concorreguts,el que portarà com ja hem vist nous deutes a l’entitat. A causa dels problemes econòmics, no es
podrà empremdre una gira per Europa, i els EEUU: “ Comunicació de H.B. Mariné de Parets, demana quines
serien les condicions per una excursió artística per Anglaterra, França, Alemanya i Nordamèrica, donar la carta als
mestres perque demanin una àmplia informació. (Actes 22-12-1909).
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Actes J.D. O.C. 22-12-1909-“Concerts Thilband- Granados. Es proposa la celebració en alguns concerts per
aquest violinista amb la col.laboració del pianista Enric Granados.” Recordem que per a aquests concerts, es
constituirà una empresa a part, per no agreujar (cas de sortir malament), el dèficit de l’entitat.
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Els dies 9 i 25 de setembre, la Junta es reuneix, per estudiar les possibilitats de
normalitzar la situació, com a referència externa l'única dada d'importància es la
sol.licitud de l'Orfeó Pamplonès d'una còpia dels estatuts de l'Orfeó Català. Cercant
la normalitat interna, es reprenen les sessions "concert repàs" organitzats
mensualment a l'Orfeó a finals de setembre., així com les tradicionals
commemoracions de la diada de Santa Cecília L'Orfeó segons informació posterior
67
, va col.laborar en el concert del dia 30 de setembre de 1909 amb la Federació
Protectora de Repatriats d'ultramar, qui envien un present per aquesta participació.
També es reinicien els preparatius per a la Festa de la Música Catalana, per la que
es reben la majoria de les subvencions i premis habituals, inclosos els de la
Diputació i l'Ajuntament.
El mes d'octubre, l'activitat sembla més normalitzada, tot i que comencen a
constatar-se un gran nombre de baixes (48 , en el mes d’octubre) , la majoria per
causes econòmiques, que ens indiquen una situació general crítica, com ho és
l'ambient social que es respira a la ciutat. No obstant la ciutat i les entitats i
associacions procuraran superar aquesta bretxa posant especial èmfasi en
l’educació de l’esperit cívic, que evités els esclats de violència com els que s’havien
viscut el juliol de 190968. L’Orfeó Català, va participar d’aquest esperit col.lectiu , com
ja era tradicional posant a l’abast els seus recursos i mitjans, així col.labora amb les
entitats que demanen la sala per a causes cívico-patriòtiques, amb l’objecte de no
deixar morir l’esperit d’unitat catalanista en la societat civil,
“Cessió Sala- Ateneu del Districte II gratuïtament, per celebrar la benedicció i entrega de la
nova senyera que se li entregarà.. Dita cessió és gratuïta degut al caràcter íntim de la festa i
a no reportar cap benefici als peticionaris ni despeses per l'Orfeó.69”

Finalment en els mesos següents, el posicionament davant la repressió
governamental va suposar la definitiva ruptura entre la dreta i l’esquerra solidaries,
i en conseqüència el final del somni col.lectiu que havia estat Solidaritat.
Tanmateix hom veu més que mai la necessitat d’iniciar aquella educació cívica
desde la infantesa, i com en ocasions anteriors participa plenament en els actes
organitzats a tal efecte.
“Comissió organitzadora del "Congrés de la primera ensenyança", proposant la
celebració d'una conferència pedagògica al local de l'Orfeó Català. simultàniament a moltes
altres que es donaran en locals de diverses societats. Aquí el dia 31 a les 10 de la nit.
S'acorda que se'ls cedeix, però en hores compatibles amb assaigs Orfeó Català que son de
2/4 de 10 en amunt.
També s'acorda adherir-se a dit Congrés.

67

Actes J.D. 6-11-1909 i RMC nª , Novembre 1909 pàg.382
Una de les iniciatives més interessants van ser les conferències que el CADCI organitzà a partir de
desembre de 1909. Vid. “Acció” Butlletí del CADCI, Octubre 1909, p.6-. vid també Lladonosa, m. op. cit.
pàg. 139.
69
Actes J.D. O.C. 9-12-1909.
68
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També es fa constar que el dia 2 de gener al vespre es farà el concert repàs del mes dedicat
als socis del Congrés de primera ensenyança.70

No obstant això la crisi es deixa sentir, la situació econòmica crítica arriba a l’Orfeó
Català, amb la baixa voluntària o per falta de pagament de molts socis, qüestió que
amenaça i fa perillar els compromisos adquirits, mentre hom es veu obligat a rebutjar
col.laboracions econòmiques amb entitats afins.71
" Orfeó Vilanoví demana cooperació de l'Orfeó, i s'acorda fer-ho, "mentre no siguin diners".
Igualment s'ha de negar una col.laboració econòmica proposada per l'Escola Mossèn Cinto,
per no tenir pressupost per aquestes despeses.72”

L’Orfeó Català, no patí una repressió directa, en no tenir cap implicació en els fets,
però com en conjuntures anteriors, també se’n ressent de la fractura social produïda
en el catalanisme, per això en aquesta etapa convulsa entre 1909 i 1911 observa un
prudent replegament tot potenciant la seva funció artística i simbòlica que la societat i
la premsa li ha conferit al llarg dels anys.
Ara bé la base conservadora dels seus líders i la militància o simpaties de molts
d’ells per la Lliga i grups afins com “Defensa Social” o “La Lliga Espiritual de Nuestra
Senyora de Montserrat”, decanta l'actuació institucional vers el sector conservador, i
en conseqüència cada cop més hom veurà en l’Orfeó Català un instrument de la
política nacionalitzadora de la Lliga Regionalista.
L’ambient social enrarit per les disputes polítiques electorals i les acusacions de que
és objecte la Lliga per part de la premsa opositora barcelonina, arriben a l’entitat i
motiven la petició d’una protesta institucional.
“Es presenta un escrit firmat en nom de diversos socis, demanant a la Junta Directiva que
degut a l'actitud dels diaris Diari de Barcelona, i la Vanguardia, respecte a les passades
eleccions a Diputats a Corts, s'acordi donar-se de baixa dels diaris.
J.D. acorda complimentar aquesta petició.73”
ELS PROBLEMES INSTITUCIONALS.

En les pàgines anteriors, hem parlat d’una certa inestabilitat interna produïda per
la transformació institucional i els problemes econòmics que se’n deriven, i que
provocarà discòrdia i polèmiques, certament controlades, al llarg de 1909 i 1910.
Tanmateix hi contribueix la controvèrsia ideològica general i l’arrenglerament
conservador dels seus líders. La unanimitat que hom observa en la Junta Directiva
de suport a la Lliga i als seus homes, no és unànime a tota l’entitat, hom s’observa
algunes crítiques contra Joaquim Cabot possiblement per què alguns, el
consideren massa protagonista dins de l’entitat. Com exemple del que acabem de
70

Actes J.D. O.C.22-12-1909.
Com ja hem dit la situació econòmica és crítica i les baixes de socis en aquest semestre són notables. La
majoria de les que consten en les actes són per manca de pagament.
72
Actes J.D. O.C. 8-1-1910.
73
Actes J.D. O.C., 18-1-1909.
71
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dir, apuntarem la polèmica creada entre alguns socis i la directiva, en haver ofert
aquesta una llotja perpètua del Palau de la Música a Joaquim Cabot, en
reconeixement de la seva gestió i participació econòmica en la construcció de
l’edifici. Oferiment per al qual no estan capacitats segons els reglaments, i que a
més podria generar diversos conflictes presents i futurs amb els obligacionistes i
socis. En aquest sentit, la Junta es veu obligada a precisar que es tractava d’un
oferiment honorífic, però les discussions ocupen diverses juntes directives i
generals i Joaquim Cabot, se sent tant incòmode pel tema que està disposat a
renunciar a aquest reconeixement,74 finalment serà acceptat com mera cortesia i
no com a possessió de cap mena. Al mateix temps es dona l’episodi, ja esmentat,
de l’intent d’un grup de socis per rellevar a Cabot del càrrec de President, a favor
d’Albert Rusiñol, en un moment en que la gestió econòmica portada per Cabot,
requereix la seva continuïtat al front de l’Orfeó Català.
Aquest incident i malestar social es posa de manifest en la Junta General celebrada
el dia 24 de gener de 1909, i obliga a la Junta, a través del seu vicepresident, Vicens
de Moragas, a explicar les raons per les quals hom considera que J. Cabot ha de
continuar al front de l’entitat, donat que la major part dels temes econòmics pendents
pel que fa a l’edifici han estat operacions gestionades sovint avalades per ell, però a
més hom entén que la seva gestió al front de l’Orfeó Català, es del tot necessària.
La importància dels temes i la gran expectació que s’ha aconseguit es demostra en
la afluència de socis (sense precedents) que assisteix i vota a l’assemblea general.
Això indica la mobilització de forces afins per part de la directiva per evitar que
pogués haver algun ensurt, que dificultés encara més la situació econòmica i el
prestigi de l’entitat, fet que com sabem no es va arribar a donar.75
Com ens indica l’acta l'assemblea, un cop emès el vot, i per tant assegurada la
reelecció, es posposa per acabar-la uns dies més tard.
"(24-1-1909 continuada dia 28-1-1909)"
"Quan pensaven que seria un dia d'alegria i de satisfacció per la nostra gestió, hem tingut la
fonda pena de saber que es repartia una fulla impresa de candidatura diferent a la de la
directiva, dient que l'actual havia perjudicat els interessos socials per la seva gestió. La
directiva en pes manifesta que es troba per complert corresponsable amb el seu estimat
president de tot el fet fins ara.
Desprès d'aquestes manifestacions que són acollides amb mostres d'aprovació s'aixeca la
sessió per procedir a l'elecció. Represa es procedeix a la votació, on prenen part 761 socis.
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Les discussions ocupen les J.D. dels dies 22 de gener, i 30 de gener. i les Generals del dia 24 de gener i 28
de gener.
12-També cal pensar que hi ha molts interessos econòmics en joc, a través de les obligacions emeses per a les
obres de l’edifici i que els rumors que havien circulat en aquells dies, lògicament havien de preocupar els socis i
els inversors.)
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El Sr. Moragas proposa donat el temps que es necessitarà per fer l'escrutini, donat el
considerable número de votants, que un cop fet aquest se suspengui la sessió per continuarla el dia 28.

En efecte, Cabot és reelegit:
Proclamació:
(...) ara amb el cap ben alt i el cor ben net esperem la vostra decisió, esperant que l'afectarà
el resultat de la votació”

(Les paraules fan referència, segons sembla a un fragment de l'escrit que ha
corregut, i quina informació no consta en acta, que Cabot espera a llegir un cop
finalitzada l’elecció de càrrecs)76
“Voldria pensar que el fet que aquella fulla no porta cap firma, no són socis els que l'han
escampada més si no fos així encara la directiva sent el coratge per cridar a la concòrdia, per
demanar que si quelcom dels actes no es considera conforme als parers d'uns o altres, es
discuteixin o es censurin però no es cometi la injustícia de comdemnar-los en lloc i en una
sola votació de càrrecs als que treballaren amb fe i amb amor per l'Orfeó Català, creien
haver contribuït a aixecar uns cimals a la civilització catalana (aquí s'acaba el marge)
Continua Junta- Sr. Moragas remarca la conducta que observà en Albert Russinyol i demana
un aplaudiment de salutació pel gran patrici. Petició que es corresposta per la majoria dels
presents.”
28-1-1909- Represa
"Sr. Cabot, agraeix a tots els que diumenge prengueren part en la votació, tant en una
candidatura com en l'altra, que no dubta que a tots ens anima el gran amor vers la
institució.77
El Sr. President comenta la situació econòmica del Orfeó i remarca que encara que la
Directiva està facultada per la general per a poder fer les operacions de crèdits que siguin
necessàries fins a deixar llest el nostre estatge social, se complau en explicar a l'assemblea
que els crèdits de que ha fet ús l'Orfeó per poguer acabar les obres pugen 200.000,-ptes.
representats per diversos acreedors, més actualment preocupa de que aquest deute vagi a
reunir-se en una sola ma en condicions ventatjoses, no pot dir-se encara de qui podrà
obtenir-se això, si bé hi ha possibilitat d'èxit. I per tenir major possibilitat facilita demana a la
J.G. ratifiqui a la Directiva el vot de confiança que li té donat, per poder portar a cap la
normalització de la situació econòmica actual de la manera més favorable als interessos de
l'Orfeó Català. (aprovada)".78

En mig d’una situació tant problemàtica, i per intentar recuperar el clima d'harmonia
hom fa dues propostes que pretenen refermar la trajectòria artística i de prestigi
social que té l’entitat, la primera serà el nomenament d’un nou soci honorari, la del
mestre Garcia Robles, una de les personalitats musicals catalanes més
76

En el Llibre d’Actes aquesta informació es troba al marge, la qualcosa ens fa pensar que originalment no
s’havia inclós.
77
En està polemica Assemblea General, a més hom dona a conèixer l’estafa d’un dels empleats de la casa
encarregat de cobrar les quotes de socis, que ha contribuit a l’escàndol en els darrers dies.” Expulsió
Josep Rafel- desfalc- "tenint en compte que el nom de la nostra entitat està en joc per aquest afer, es faci
ella càrrec del descobert d'aquests dos socis. (..) s'aprova".
78
Actes J.G. O.C. 28-1-1909.
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entranyables, i estimades per tots els sectors, qui desde el principi havia estat al
costat de l’Orfeó. La segona proposta, va ser la de celebrar un concert obert a
tothom, per celebrar el primer any de la inauguració de l’edifici, obra que malgrat els
mals de cap que comporta hom considera una fita de gran transcendència per a l’art i
la cultura catalana.
“El President proposa commemorar l'aniversari de la inauguració del Palau de la música,
idea que es acollida unànimement. Es proposen varies opcions de les quals la de celebrar un
concert que fora dedicat exclusivament a la classe obrera i exclusivament gratis. Es fixa la
data 2 de febrer per a aquesta festa.”79

Al llarg d’aquest bienni, tot i el control institucional, hom intenta no intervenir en les
controvèrsies polítiques, però tampoc no deixa de manifestar el seu suport per la línia
de seny i ordre que representa la dreta catalana.
“Comitè de Defensa Social- Convocant a una reunió el dia 4 a fi d'iniciar una acció que
uneixi les forces vives de nostra capital, per complir amb el nostre deure civil i el nostre bon
nom malmès amb motiu d'una sèrie d'atemptats, essent el darrer el comès en la persona de
D. Antoni Maura. Delegar al Sr. Vidal per assistir a aquesta reunió.80(...)
“ Sr. Vidal informa haver assistir el dia 4 agost, firmant-se una protesta dirigida al Sr.
President del Consell de ministres, la qual serà firmada per totes les entitats assistents a
l'acte. Es fa constar "havent demanat el nostre representant eludir tot caràcter polític o
religiós, limitant-se a l'objecte indicat en la convocatòria i recavant l'adhesió de totes les
entitats culturals i econòmiques de nostra capital, havent-se adherit en nom de l'Orfeó amb
les anteriors salvetats.”81
EL RELLEU DE JOAQUIM CABOT I ROVIRA, PER FRANCESC MATHEU I
FORNELLS.

La gestió de l'entitat entre els anys 1904 i 1909, havien desgastat força l'ànim del
president Joaquim Cabot, qui s'havia mantingut ferm enfront a les crítiques i les
adversitats econòmiques, amb el suport unànime de la Junta que presidia, en
finalitzar l'any 1910, una desgràcia familiar fa que el President Cabot desitgi
apartar-se de la gestió directa de l'entitat, i proposa per ocupar la presidència al

79

Actes J.D. O.C. 18-1-1909.
Actes J.D. O.C. 3-8-1910.
81
Actes J.D. O.C. 11-8-1910.
80
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seu amic Francesc Matheu82, aquest accepta la proposta i la Junta General ratifica
l'elecció del mestre en Gay Saber83
"Quan a la Candidatura d'elecció, el president accidental diu que les persones que figuren
no els cal presentació, són prou coneguts de tots els socis... Parla una mica de tots els que
formen part de la candidatura, diu de F. Matheu, que el considera un amic i que sabrà portar
l'Orfeó Català, pels viaranys joiosos menats fins ara.
Tanmateix justifica la seva decisió de deixar la presidència com a necessari repòs desprès
d'onze anys, però que continuarà estant amb l'Orfeó Català. (...)
Queda aprovada la reelecció de tots els altres components de la JD.
El Vicepresident Vicens de Moragas diu que es mostri al president sortint la immensa
gratitud que l'Orfeó sent per la seva obra. Diu que hauria volgut que fos un altre qui ho
proposés per a que no es pogués jutjar de parcial, per la estreta amistat que els uneix. Tot
seguit fa un resum de la bellíssima obra acomplida pel president... Una salva d'aplaudiments
coronà el formós parlament del Sr. Moragas.
Contesta el Sr. Cabot, emocionadissim que finiren amb una llarga abraçada del mestre Millet,
en representació de l'Orfeó Català.
El Sr. Cabot demana es faci constar el seu agraïment a tots els socis coristes, protectors i
tots els companys que l'han recolzat en la seva llarga presidència, afegint que tots podran
comptar sempre amb Joaquim Cabot.
Prenen paraula el protector Bladimir Cañellas i en nom de la secció coral Francesc Pons,
que per mostrar l'agraïment han montat un gran banquet al Palau de la Música catalana, per
tots els socis de l'Orfeó. Eren 3/4 de 7 quan es cloïa la sessió enmig d'afectuosos
aplaudiments i vítors al nostre estimati clarissim patrici D. Joaquin Cabot"84.

"Es llegeix una carta de D. F.Matheu, que es rebuda amb gran satisfaciió, que diu:
Honorable Sr.:
En resposta al vostre atent ofici d'ahir comunicant el vot d'aquesta respectable corporació,
lloc molt superior a la meva humil persona he de dir-vos que mirant aquest nomenament no
en premi a mèrits que no tinc sinó com apelació al compliment dels deures de patriotisme,
accepto la designació que heu feta , amb temor de no poder correspondre dignament, però
amb el propòsit de fer tot el que sàpiga i amb la confiança de que més estimats companys de
la Junta han de suplir amb llur talent i experiència la "poquedad" del nou companyó. Amb
aquest esperit i agraint l'excessiva amabilitat de la vostra comunicació tindré el gust de
posar-me al servei de l'Orfeó i de la seva Junta Directiva. Deu vos guard molts anys.
Francesc Matheu i Fornells. (Barcelona 31-1-1911)".
82

Francesc Matheu i Fornells, (Barcelona 1851- Sant Antoni de Vilamajor 1938), fill d'advocat, escriptor i
editor, adscrit de molt jove al catalanisme, fou un dels fundadors de la Jove Catalunya (1879), personalitat
important en l'organització dels Jocs Florals, mestre en Gay Saber el 1897, mantenidor en els anys 1880,
1881, 1889, 1908, 1919, 1925, 1933, president el 1902, també presidí el Consell directiu de 1910 a 1935.
Com a poeta publicà diversos llibres, com a editor dirigí "La Gramalla","La Il.lustració Catalana" i "Catalana"
Es negà sempre a acceptar la Reforma lingüística de IEC. Durant la Guerra gran es distingí com aliadòfil
fomentant diversos actes d'amistat franco-catalana, i el govern francès li concedí la Legió d'Honor el 1920,
Presidí l'Orfeó Català entre 1911 i 1914, i també l'Ateneu Barcelonès (1920). La seva filla Roser Matheu, en
va fer una biografía: "Vida i obra de Francesc Matheu"(1971), on es reflecteix el seu tarannà d'home de la
Renaixença.
83
Actes Jta. General O. C. 29-11-1911 es presenta candidatura oficial en la persona President Francesc
Matheu i Fornells.
84
Actes Jta. General O.C. 29-1-1911

419

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

"(...) El Sr. Cabot en fer la presentació del Sr. Matheu fa un gran elogi de la seva persona.
Diu que tota la seva vida l'ha emprada en fer Pàtria i Art, com hi ha tants i tants testimonis
públics. Que és tanta la confiança que el Sr. Matheu no sols el substituirà en el lloc que
ocupa, sinó que l'aventatjarà en molt en al gestió presidencial, acabant per dir que l'entrega
amb tota satisfacció i amb la més cega confiança l'insignia d'orfeonista que ha utilitzat durant
més d'onze anys. El Sr. Matheu contesta declarant no tenir drets als elogis del Sr.
Cabot...(...) "85

Tal com afirmava Joaquim Cabot, l'Orfeó Català no se'n va ressentir amb el relleu
de Francesc Matheu, durant els anys de la seva presidència l'Orfeó va assumir grans
fites artístiques i entre elles la gira artística a Madrid i Saragossa (1912) i dos anys
més tard a Paris i Londres (1914), les grans capitals culturals europees.
La contribució de Francesc Matheu en la gestió de l'Orfeó Català, va refermar
l'equilibri, la serietat, el prestigi i popularitat del personatge, en el si de l'entitat, al
mateix temps que la continuïtat de la línia artística i institucional que l' havien
caracteritzat els anys anteriors. Per voluntat de tota la Junta Directiva, Joaquim
Cabot i el seu amic Vicens de Moragas, continuen gestionant els assumptes
econòmics relatius als préstecs i les obligacions que pesaven sobre el patrimoni de
l'entitat, d'aquí que tot i les dificultats econòmiques dels propers anys, l'entitat podrà
sortir endavant mantenint la línia de prestigi i qualitat que s'havien imposat en l'etapa
anterior, i encara acreixent aquest prestigi dins i fora de les nostres fronteres.
S'ha dit, i escrit sovint que Francesc Matheu, va representar una presidència
transitòria al si de l'Orfeó Català, entre les dues llargues gestions de Joaquim Cabot,
opinió refermada per la pròpia humilitat del poeta, que no obstant tingué la voluntat
de servei i el valor de posar-se al front d'una entitat tant complexa i difícil de
gestionar com era l'Orfeó Català l'any 1911, i continuar una trajectòria ascendent no
exempta de dificultats i polèmiques per les circumstàncies socials i polítiques que
confluïren en aquests anys: la lluita per la Mancomunitat, l'esclat i les dificultats de la
primera guerra mundial, i la conflictivitat política i econòmica que generà aquesta
etapa històrica. Creiem que tot plegat, tal com veurem a continuació mereixen una
valoració molt positiva d'aquesta etapa presidida per Francesc Matheu i Fornells.
9- EL CAMÍ CAP A LA MANCOMUNITAT.
L’estratègia política de la Lliga, d’aconseguir petites victòries polítiques en base a
establir pactes amb el govern central, tot i tenir una bona dosi d’oportunista 86,
tindrà la virtut d’atreure’s una bona part de les classes mitjanes, dels intel.lectuals i
artistes del país, vers l’opció conservadora. Aquesta transformació anirà vinculada
a l’articul.lació d’una cultura i un pensament nacional, i en aquesta metamorfosi, la
funció assignada a l’Orfeó Català serà cabdal, doncs aquesta institució ha estat
capaç de connectar amb els diferents sectors socials, propagant uns valors i un
estat d’esperit que més enllà de l’aspecte musical i institucional, responen a les
85

Actes J.D. O.C. 2-2-1911.
De la que no estaran exemptes les altres formacions, recordem el Pactede Sant Gervasi de 1913, entre els
republicans nacionalistes i els Lerrouxistes.
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aspiracions nacionals proposades per La Lliga. Així la construcció d’una cultura
nacional, que hom concretarà en el Noucentisme, té una clara font d’inspiració en
la trajectòria que desde llur fundació ha tingut l’Orfeó Català.
Al llarg de tots aquests anys, l’Orfeó Català, partint d’una realitat artística i musical
força migrada, ha aconseguit que es parli de Renaixement de la Música Catalana,
tant dins com fora d’Espanya. Tothom té interès en salvaguardar la “pretesa”
neutralitat de l’Orfeó Català, de les lluites socials i polítiques cada cop més
intenses que hom viu a Barcelona, perquè l’Orfeó és una de les poques
associacions que gaudeix d’un prestigi internacional, que pot presentar-se com
estendard de l’essència idealista de Catalunya, un valor en alça que ningú en
aquells moments té interès a fer trontollar perquè representa l’esperança i el futur
d’una Catalunya amb identitat propia.
El seu exemple, les seves interpretacions, han aconseguit, tal com és proposava
en l’etapa en que els seus ideals l’unien a la Unió Catalanista mobilitzar la
ciutadania, i reconèixer de forma global uns trets identificadors del que significava
ser català i estimar Catalunya. Aquell “Sursum Corda” que tant pregonaven els
primers catalanistes i que Lluís Millet va convertir en el lema del seu cor, ha donat
els seus fruits. Evidentment, aquesta transformació no ha estat exclusiva de
l’Orfeó Català, hi ha contribuït desde diversos àmbits altres persones i
associacions, però a la llum de les manifestacions recollides a la premsa, l’acció
més eficaç, la que en aquells moments mobilitza, transforma i converteix en
catalanistes convençuts una gran part del poble català, és l’orfeonisme, i molt
especialment el cor que en aquells moments tothom considera el millor: l’Orfeó
Català.87
9.1. L'EVOLUCIÓ POLÍTICA.
Després de la Setmana Tràgica, la Lliga havia esdevingut la principal força
conservadora de Catalunya, el partit “del seny i l’ordre”, representant alhora de
bona part de la classe dominant. La dreta anticatalanista i dinàstica era encara
existent, però en descomposició progressiva i sense gaire activisme polític, com
a conseqüència de l’actuació política de la Lliga i dels Republicans.
En les eleccions municipals del desembre de 1909, la Lliga es va presentar aliada
amb els tradicionalistes i amb Defensa Social. L'aliança va resultar un fracàs total,
i un èxit per als republicans solidaris. Malgrat existir encara el pacte de Solidaritat,
les baralles entre regionalistes i republicans (aquest demanen la llibertat dels
presos) al consistori, la continuïtat de l’aliança solidaria es fa impossible.
L’esquerra Solidaria es presenten a les eleccions de maig de 1910, sota un nou
partit la Unió Federal Nacional Republicana (abril de 1910). Aquest grup obtenia
una forta victòria a tot el Principat, mentre la Lliga retrocedia en vots, especialment
a Barcelona.88
87
88

Vid capítol, Evolució del moviment coral.
En aquesta província, La Lliga guanya a Castellterçol, Granollers, Vilanova i Berga.
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Per veure l’abast de la derrota val a dir que es quedaven sense acta Cambó,
Abadal, Puig i Cadafalch, Verdaguer i Callís, i el Marques de Camps.
Tot i així, el nou partit UFNR, no va saber trobar la seva estratègia encaixonada
entre els radicals i la Lliga, ni un líder prou carismàtic i eficaç per mantenir les
expectatives creades en inici.
Si durant la crisi de solidaritat la Lliga havia perdut poder i influència dins el
Consistori Barceloní, havia après, en canvi a controlar la Diputació de Barcelona,
sota la presidència de Prat de la Riba, i desde aquesta tribuna, es va proposar
lligar bones relacions amb Madrid. La frustrada Llei d’administració local de Maura,
havia fet albirar la possibilitat d’obtenir alguna concessió descentralitzadora de
Madrid. D’altra banda el creixement de la conflictivitat a Catalunya, fa veure a
alguns polítics i observadors intel.ligents la necessitat d’un canvi d’orientació en
les relacions amb els catalans.
"La personalidad de Cataluña se acusa cada dia más enérgicamente y ciego será quien
no lo vea. Aquí el caciquismo central anda a vueltas con el cierre de ese teatro que se
llama Parlamento y con esas intrigas acerca de la predominancia de los Melquíades sobre
los Mort, o los de Moret sobre los de Melquíades; todo ello para conquistarse varios
señores, carteras y actas y puestos bien retribuidos. Allí Barcelona anda en fiestas
congresos, cabalgatas, excursiones, pero hasta cuando se divierte Cataluña labora,
labora en una nueva vida de grandeza y progreso.
El carácter de esas fiestas no puede ser desconocido por nadie. Son las fiestas de la
autonomia. La idea está en todas las almas y la palabra en todos los labios.
No vale que el odio del caciquismo central la falsifique como se falsificaron en horas
trágicas otras ideas para rechazar a sangre y fuego justas demandas que, a tiempo
atendidas, nos hubieran evitado bochornos y sangre.
Cataluña quiere la autonomia, como la quieren otras regiones españolas. La diferencia
única està n que Cataluña la pide y sabe pedirla, en tanto que otras, aprisionadas aún por
oligarquías que se llaman Montero, Pidal, Romanones, Moret, etc., etc., carecen de vigor
suficients para la demanda.
Ahí está el cierre del Congreso de Historia dándonos la clave de todo el problema catalán,
que hoy sólo se llama problema y mañana puede llamarse conflicto. (...)
El patriotismo rabioso de los que creen que se pierde la pàtria si ellos pierden los feudos,
no sabe otras canciones.
Nosotros tambíen tenemos la nuestra, más desinteresada, puesto que ni tenemos ni
queremos logros políticos de ninguna especie.
Y nuestra canción se traduce ahora en un aplauso para Cataluña y para aquellos sus
hombres que saben hablar claramente, enérgicamente".89

L’arribada de José Canalejas al govern obre una etapa de diàleg amb Catalunya
que paliés la crisi política existent. L’enteniment entre Canalejas i Cambó es va
basar en la possibilitat de crear unes Mancomunitats de Diputacions com a
estructura regional. Com hem dit, la Lliga conservava més càrrecs i influències en
89

"Las Novedades" "Hablando claro, palabras de Bastardas", Madrid, 27.6.1908, comenta les paraules de
Bastardas en la clausura del Congrés d'Història de la Corona d'Aragó. Citat per Alfred Pérez-Bastardas a
"L'Ajuntament de Barcelona..." op. cit. pàg. 192.
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aquest organisme que no pas a l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les altres
diputacions catalanes la Lliga hi veia prou possibilitats d’atreure’s la major part de
les personalitats locals (dinàstiques o no), en un projecte que representés certa
descentralització regional i el reconeixement de la identitat catalana.
El maig de 1910, Prat de la Riba és escollit per tercera vegada president de la
Diputació de Barcelona. La de Girona és ocupada per un altre regionalista, Agustí
Riera, mentre que a Tarragona en sortia Antoni Estivil de Llorach, republicà no
hostil al catalanisme i a Lleida Josep Gil Dòria, liberal demòcrata. El moment era
doncs l’idoni per iniciar les gestions per elaborar un projecte i negociar amb el
govern. Però el procés de gestació i desenvolupament del projecte seria llarg i
difícil, com era d’esperar, i només la profunda convicció que responia a l'única via
possible per obrir una bretxa en l’edifici centralista, va fer possible que la majoria
dels líders i grups dirigents s’afegissin i suportessin estoicament els capricis de la
política governamental i parlamentaria. Sense aquesta profunda convicció i sense
saber que només la insistència i l’oportunitat política podien donar el triomf al
projecte, hom hauria defallit i desistit, com tantes vegades a mantenir-lo.)
A Catalunya, en canvi la negociació fou relativament ràpida. Al llarg del segon
semestre de l’any 1911, les quatre diputacions aproven el projecte, que es
presenta a Canalejas el 8 de desembre, amb l'única oposició dels radicals
lerrouxistes.
En aquest context, aprofitant les bones relacions amb l’Orquesta simfònica de
Madrid, l’Orfeó Català inicia un projecte per visitar la capital d’Espanya, fet al que
sempre s’havia estat rebec anteriorment, i que ara es realitzarà. No tothom veurà
amb bons ulls aquesta visita, que alguns grups catalanistes veuran com una
claudicació. A més de l'Orfeó Català, visitaran Madrid en aquells anys altres
entitats i artistes catalans, el que s'ha interpretat com una operació cultural
orquestrada per Francesc Cambó, per tal d'afavorir la comprensió de les
reivindicacions catalanes a la capital d'Espanya, mostrant una imatge de
Catalunya gens perillosa per al conjunt de l'Estat Espanyol.
9.2.-VIATGE A MADRID
La visita de l’Orfeó Català a Madrid, es prepara durant les llargues gestions
i tràmits pels que va haver de passar el projecte de Mancomunitat presentada per
les diputacions Catalanes al cap de govern. Tot i que ja havien hagut intents
anteriors de portar l’Orfeó Català a Madrid, el viatge en aquest context, va adquirir
una forta significació política, segons analitzarem tot seguit.
Les primeres notícies i estudi del projecte, són de l’any 1911, i vénen refermades
per les bones relacions de l’entitat amb l’Orquesta simfònica de Madrid i amb el
seu director el mestre Fernández Arbós. També s’hi va sumar al patrocini
l’Associació Wagneriana de Madrid. Si anteriorment les circumstàncies
econòmiques o polítiques havien estat un impediment per a la visita, les
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condicions que es van negociar amb l’orquestra, fent-se càrrec de les pèrdues que
es poguessin originar, i alhora lligant el viatge a un concert de tornada a
Saragossa i a Barcelona, van fer que els impediments materials quedessin
resolts,
.
"MADRID-El Sr. PUJOL, dóna compte del projecte d'aquesta anada amb la direcció i
administració de l'Orquestra simfònica Madrilenya. L'excursió es farà l'any vinent (la segona
setmana després de Pasqua). La Sortida de Barcelona es fixa el dia 16 abril, es donaran 3
concerts el 1r el dia 18, 2n el 20 juntament amb l'orquestra i el 3r l'Orfeó sol, el dia 21.
Aquella proposa per la tornada un nou concert a Saragossa.
Orquestra pagaria els gastos i subvenció de 1000ptes. L'orquestra es faria càrrec de les
pèrdues que poguessin haver d'aquest concert, deixant el benefici a l'Orfeó Català. Aquests
concerts es faria aprofitant la sortida de l'orquestra de Madrid amb l'Orfeó per venir a donar
els acostumats concerts a Barcelona. Aprovat”.90

Només restaven per resoldre els problemes d’incomprensió per part d’alguns sectors
catalanistes disconformes amb les tàctiques de la Lliga, que consideraven l’anada de
l’Orfeó català, tot un símbol del catalanisme, com una claudicació més davant
Madrid.
Una de les crítiques més punyents es troba al periòdic "Renaixement", a l’entorn del
qual s’agrupaven els militants més radicals de la Unió Catalanista. En el número
corresponen al 18 d’abril de 1912 trobem diverses diatribes contra aquesta
suposada claudicació vers el centralisme. El principal d'aquests es troba en una
opinió firmada per Franc que té per títol "Esguards", i per subtítol els versos inicials
dels "Segadors": "Catalunya, comptat gran, qui t'ha vist tant rica i plena!
"Això cantava l'Orfeó, això cantaven tots temps d'intransigència. Avui, ja no es canta. L'Orfeó
l'esborra dels seus programes per a no molestar certes orelles. Tots som catalanistes, això
si, que no sóc jo qui vulgui treure eix honrós títol a ningú, més a Catalunya som pocs, ben
pocs, els que de cor li fem ofrena.
La política expansionista predicada pels evolutius va donant resultats, car avui va volant com
tendres aucelletes, l'una darrera l'altra, vers les planes mortes de l'estèril Castella, totes
aquestes entitats que principalment abans pregonaven el contrari.
De l'altra banda de l'Ebre, arriben fins a nosaltres els cants de joia i les ovacions amb que
són rebuts, canten les sirenes i els sentiments patriòtics cauen en l'estat letàrgic, i als llavis
es recull el verí d'una besada que matarà nostra ànima.
Catalans se'n van; dintre el cor encara hi serven, al anar-se'n i la imatge de la Pàtria
esclavitzada, en sa ment gravats els mai finits ultratges, i davant els ulls la visió trista de la
infamant plana de la nostra història, encara els fa pensar en Catalunya; més en tornar, tot
allò ha fugit, i el verí ha fet efecte, ens parlen d'amor i altres coses que bé prou que tots
sabem que són mentida.

90

Acta J.D. O.C. 1911. Al llarg dels primers mesos de 1912, apareixen moltes informacions en les actes de la
directiva, últimant molts detalls d’aquest viatge, que però no creiem rellevants estendre’ns en la discussió i
que formen part de la minuciositat amb que es preparaven totes les excursions artístiques. allotjament, trens
especials, intendència, Confeccions de programes, historial, invitacions a la premsa etc..
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Ja han donat el pas, ja saben el camí, i ho han fet malgrat per a fer-ho s'hagin tingut
d'enganyar a si mateixos, cercant un motiu que pogués servir d'excusa davant la consciència
que recorda constantment el patriòtic deure (...) Vagi l'Orfeó a Madrid, a Paris, al Pol Nord si
vol, escampant arreu l'art de nostra pàtria, més sempre amb dignitat, ben catalanament, amb
el cap ben alt, no com ara amb disfressa, i cantant sempre ben fort i alt, a tot pulmó aquell
cant tan hermós: Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tant rica i plena! Franc.

Entre els opositors també trobem crítiques més ponderades de les que seleccionem
la de "El Poble Català" del mateix 18 d'abril de 1912, que a més vol contrastar
l'opinió d' aquells que volen donar-li un sentit polític (favorable a la Lliga), al viatge de
l’Orfeó Català i d’altres artístes que s’acosten a Madrid. El títol és prou significatiu:”
Catalunya a Madrid” i també el subtítol "Ara estem per cançons"
"Si el notable Orfeó Tarragoní" ha volgut anar a Madrid, si hi ha volgut anar també l'eminent
Orfeó Català, si l'Adrià Gual ha tingut el gust d'organitzar a la capital d'Espanya un cicle de
la Comèdia, nosaltres respectem les seves determinacions. Ni les alabem ni les censurem.
No trobem que sigui cap abdicació, ni tampoc cap encert. Creiem que es pot anar a Madrid,
com es pot anar a Paris o a Lisboa o a Roma o a Londres. Però entenem-nos!- Sols en quan
a la missió d'art.
Com a excursió artística, no hi tenim res a dir. Mai hem pensat que els plets polítics o
nacionals entre els pobles hagin de portar a trencament de les relacions socials o artístiques,
intel·lectuals etc... de la mateixa manera que la divergència d'idees polítiques no ha de
trencar entre els homes les amistats personals ni les relacions mercantils (...) Lo que no
podem admetre, lo que ens disgusta, lo que ens alarma, es que es vulgui donar una
significació extraartística a les esmentades excursions. Aquí baix i allà dalt hi ha gent que vol
veure en tot això la reconciliació dels dos pobles, l'abraçada fraternal, la liquidació feliç dels
períodes de rivalitat i d'incomprensió mútua. Doncs nosaltres, demanem a tal gent que sigui
menys transcendental, que es deixi de simbolismes amorosos, i que no intenti treure
determinades conseqüències dels viatges que a Madrid se fan. I els orfeonistes i els
conferenciants que van a Madrid, han de ser els primers en desitjar-ho així. Perquè si hi
anéssim amb branques d'olivera i amb ambaixades de pau, no podrien estar-ne massa
orgullosos dels èxits i de les ovacions i de les hospitalitats i de les galanteries, ja que això
estaria més aviat dirigit a la seva pretesa missió que al seu mèrit artístic.
Els orfeonistes catalans, van a Madrid a cantar, a fer conèixer un art, art musical de
Catalunya i prou. De totes les demès coses que amb els cants se volen barrejar, ja en
parlarem una altra hora. Ara estem per cançons."

Malgrat la polèmica encetada pel viatge ni la seva Junta, ni el seu director es van
deixar impressionar per les crítiques i van emprendre una gira artística que portà
un gran triomf a l’entitat i també a la nova projecció externa del catalanisme,
interpretació que com ja hem vist, no era compartida per tothom, i que la premsa
afí al regionalisme, van voler ressaltar, Xènius, per exemple va dedicar 3 glosses,
a La Veu, i el mateix cronista de l’entitat, el secretari L. B. Nadal, en parlar de les
impressions del viatge assenyalava com F. Cambó “estava engrescat amb
aquesta invasió de l’Orfeó al cor de Castella. I, com que la victòria ha coronat
solemnement l’esforç, es parlava de coses que sense ser polítiques, podrien
semblar-ho...”
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Com estava previst, el viatge es verificà entre els dies. 18 i 25 d’abril. L’Orfeó féu
4 concerts a la capital entre els dies 20 i 23 d’abril (tres al Teatro Real i un al
Teatro Novedades). El dia 24 d’abril hom va marxar cap a Saragossa, on hi hagué
un únic concert el 25 d’abril al Teatre Principal, que també revestí un gran èxit,
malgrat que el ressò que van prendre els concerts a la capital d’Espanya, restessin
importància social a aquesta primera visita a la germana ciutat aragonesa. En
l’aspecte musical en canvi el concert de Saragossa incloïa dues de les obres de
més pes de la gira de l’Orfeó Català i de la Simfònica Madrilenya: la novena
simfonia de Beethoven i la consagració del Graal, del Parsifal de Wagner.

A Madrid el repertori triat va ser una síntesi de compositors catalans, amb peces
originals i cançons populars harmonitzades de Nicolau, Romeu , Cumellas Ribó,
Morera, Millet, Sancho Marraco, Noguera , Vives, Clavé, Lambert, Pujol i Pedrell.
També hi fou present la música polifònica, amb obres de Victoria, Palestrina,
Jannequin , Saint-Saëns; i com a obres de pes, s’interpretaren fragments de la missa
en si menor de Bach, la novena simfonia de Beethoven i l’escena de la consagració
del Graal de Parsifal de Wagner.
Tal com expressen els diaris i els cronistes de l’entitat a través de la Revista Musical,
tant el públic de Madrid, com les autoritats s’abocaren a fer que la visita a la capital
fos inoblidable per als cantors catalans, entre les moltes atencions que hom dispensà
als visitants, l’alcalde de Madrid Sr. Ruíz Jimenez, va oferir una corona de plata per
a la senyera, i la col·locà al balcó de l’ Ajuntament, havent representació de les
autoritats en tots els esdeveniments d’aquells intensos dies. Els reis i la Família
Reial, també assistiren a dos dels concerts, i atorgaren a l’entitat la “Encomienda de
la Orden de Alfonso XII”.
Tant la premsa afí com la de Madrid que no ho era tant van seguir amb atenció el
viatge, i fins i tot es feu un reportatge cinematogràfic de l’arribada i del primer
concert, que fou exhibit a la Sala Mercè de Barcelona.
LA PREMSA DE MADRID.
L’acollida de la premsa i del públic madrileny, deixà ben sorpresos a tothom; així
“El Correo Español", del 21 d'abril, comentava l'èxit del primer concert del cor català,
significant-lo com el millor cor que havia visitat la capital d'Espanya.
“Habia verdadera expectación en Madrid para oir a la primera y más legítima gloria artística
de Cataluña, cuya fama pregonaban a todos los vientos cuantas personas conocian esta
admirable masa coral. Los vaticinios que se hacian acerca del éxito que aguardaba en la
capital de la nación a los cultos y laboriosos orfeonistas convergian todos en un solo punto:
el triunfo unánime y estruendoso . Y anoche y anteanoche en los dos conciertos que manos
hábiles tejieron hubimos de convencernos de que los elogios que del Orfeó Català se hacian,
con ser muy grandes , resultaban menguados ante la sorprendente y maravillosa realidad de
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ejecuciones límpidas, impecables, no superadas hasta hoy por ninguna entidad artística
indígena ni extranjera...”

La unanimitat és gairebé total pel que fa a la part artística, entre la premsa de
diversos colors, que en general dedica molts paràgrafs als origens i trajectòria del
cor català, explotant l'estil costumista o romàntic, segons els casos, i els diversos
actes i actuacions que es verifiquen aquells dies.
"... El concierto con el que el Orfeó Català, con la Orquesta Sinfónica obsequió ayer tarde en
Novedades a las clases populares de Madrid, fue un nuevo y legítimo triunfo para la brillante
colectividad artística que en estos dias nos visita. El teatro estaba lleno de bote en bote.(...)
El Orfeó cantó todas las composiciones de su programa con precisión y uniformidad
extraordinarias, notablilísima revelación de la disciplina artística de la masa coral que dirige el
maestro Millet. Los orfeonistas fueron aplaudidos con gran entusiasmo.(...)91

Per la seva part el periòdic de Madrid "Nuevo Mundo", publica uns dies més tard de
la visita, el 9 de maig de 1912, un article titulat "Orfeones", signat pel crític i
musicòleg J. Subirà, en el que intenta analitzar la influència que la visita de l'Orfeó
Català, pot tenir per a la vida cultural i artística de Madrid, proposant fins i tot la
construcció d'un auditori que faci a Madrid la funció del Palau de la Música de
Barcelona:
"...Y no dejará huellas fugaces la visita de las huestes acaudilladas por el insigne maestro
Millet, antes por el contrario, serán pródigas en benefícios. Por lo pronto, ha puesto sordina a
ciertos resquemores motivados por dos regionalismos: el catalanismo y el anticatalanismo.
La presencia del Orfeó Catalá y de su obra ha removido entusiasmos y ha avivado
ensueños. El ejemplo del Palau de la Musica Catalana, ha despertado el ansia de crear en
este Madrid una suntuosa sala de conciertos que tanto necesita, y el projecto cuajará, pues
para ello existen los dos factores capaces de darle vida: iniciativas y dinero.
El modelo de una masa coral llena de celo y de amor al arte ha inspirado la idea de intentar
algo análogo en esta corte.(...) No és facil encontrar un hombre tan competente y tan
desinteresado como Millet, tampoco lo és reclutar una masa tan disciplinada y celosa de la
gloria corporativa como el Orfeó Catalá. (...) La masa coral por su parte tiene que mostrar un
desinterés absoluto. Orfeonistas a sueldo, impossible: pospondrian al negocio mercantil los
fueros de la belleza. En cuanto a los gratuitos, costará trabajo reclutarlos en la region
castellana, individualista, enemiga del esfuerzo perseverante y poco iniciada en las intensas
obras artísticas, como lo comprueba su amor a la guitarra (...)
Però piensese, que no existe ningún vínculo de unión sòlido como el Arte y que la música
tiene un caràcter social por excelència.
Hágase, pues el ensayo. de est modo si hubiera pérdidas, serian para las tabernas, las
fábricas de navajas y las estadísticas de homicídio. De todo lo cual seriamos deudores, en
gran parte al Orfeó Català, cuya obra merece los más entusiastas elogios, y a la Asociación
Wagneriana."(...) Jose Subirà.

El ressò del viatge es manté en la premsa madrilenya durant un temps, en conjunt
reflecteixen elogi i d'admiració, alhora que descobreixen el que aquests tipus
d'Orfeons educats musicalment poden donar de sí, amb la recurrent comparació a
91

El Liberal 23-4-1912, Madrid. "Orfeó Català "Concierto en Novedades.
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les societats de tipus claverià que si bé no es desqualifiquen, si que es veuen com
un precedent del que els nous cors poden ser92.
Per part d'alguna premsa, també s'assenyala les diferències entre el catalanisme que
fomenta l'enteniment i la unió entre els pobles i, aquell altre, segon interpreten, que
representa la divisió i la discòrdia. Un incident dóna ales a aquesta polèmica, la
caricatura de Llaverias, publicada al "Cu-cut"93 que representava a Lluís Milletorfeus- amansint les feres, entre les que hi havia un ós, símbol de la vila de Madrid,
fou mal interpretat per alguns sectors, i causà el tancament de la publicació.
La Prensa 13-6-1912. "El Orfeó Català". "La obra de Millet"
" Una caricatura desacertada. Las aspiraciones de Catalunya".
(especial para la Prensa Madrid mayo de 1912. Pedro Mata.
"Barcelona nos ha enviado estos últimos dias una intensa sensación de arte con su "Orfeó
Català" que ha logrado en Madrid èxito tan merecido como grande. Las estruendosas
ovaciones se han sucedido sin interrupción. en el aristocràtico Teatro Real i en el
Novedades- este último uno de los teatros mayores de Madrid, teatro eminentemente
popular que se levanta en la clásica calle de Toledo(...) el entusiasmo despertado por los
discipulos de Millet ha sido delirante. La aristocràcia cortesana, la clase media y hasta el
pueblo inculto y trabajador, han palpitado unánimes, movidos por un mismo sentimiento de
belleza. en la brillante recepción celebrada en el Ayuntamiento, se derramó del champaña y
se escucharon brindis calurosos; y el primer alcalde el Sr. Ruíz Jiménez tomando la gloriosa
"senyera" del "Orfeó Català", fue a colocarla en uno de los balcones, entre vítores
entusiastas de la muchedumbre que invadia la calle Mayor y la plaza de la Villa-(...)
Este viaje del Orfeó ha sido organizado por la Asociación Wagneriana, con el concurso de la
Orquesta sinfónica de Madrid, que dirige el Maestro Arbós, la que ya obtuvo en Barcelona un
clamoroso èxito que, los abonados al Liceo, abandonaban su localidad para salir a la
escalera a ovacionar a los músicos madrileños. Más no se crea que el reciente triunfo del
Orfeó Català obedece a una justa correspondencia de galanteria. No. Sin el halagador
precedente de la sinfónica, los coros del señior Millet habrian triunfado de igual manera, por
si mismos, que el verdadero arte siempre triunfa por si mismo, por fuero único de su divina
jerarquia.(...)

A partir d'aquí explica la versió extensa de la decadència dels cors claverians i fa un
breu historial de l'Orfeó, a l'estil dels que es preparen per les excursions artístiques, i
que es traspassen a la premsa, i a continuació entra en la part política del viatge.

92

La RMC en el nº d'abril maig (100-101), dedica pràcticament tot el volum al viatge a Madrid i Saragossa, i
destaca les ressenyes dels principals diaris de la Capital:
1r concert- cròniques dia 21-4-1912: La Epoca - A Barrado, La correspondencia de España, ABC, El Liberal,
La tribuna- A. Pérez Lugin, El Universo- Wem; El Heraldo de Madrid, El Correo Español, V. Contreras.
2n concert- cròniques del dia 22-4-1912: El liberal, El Mundo, F.M.; El País, R.V., La Epoca, A.Barrado.
El correo Español, V.Contreras, El siglo futuro, Liruca.
3r Concert- Cròniques del dia 23-4-1912: La Epoca, A. Barrado, El Imparcial; E: Muñoz; El Correo Español,
V. Contreras.
93
Cu-cut! nº 518, 25 abril de 1912, "Orfeu domesticant les feres".
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"...Los catalanes estan orgullosos y agradecidísimos ante el entusiástico recibimiento que en
Madrid le ha dispensado a su Orfeón. Barcelona ha estimado mucho y muy sinceramente el
tributo de admiración que la ha rendido Madrid. Este agradecimiento, hízose patente en los
vivas y aclamaciones que en la estación de Barcelona se dieron a la capital de España. al
regreso de los discipulos de Millet, y en los numerosos telegramas dirigidos por las entidades
barcelonesas a las autoridades de Madrid.
Pero en esta explosión de agradecimientos y simpatia no podia faltar la nota discordante. Y
esta nota la hubo. la ha dado el "Cu-cut". El "Cu-Cut" es un semanario humorístico,
rabiosamente catalanista que tuvo siempre el triste privilegio de distinguirse por sus
campañas groseras y agresivas contra la pàtria; y más concretamente aún contra Madrid.
El "Cu-cut" publicó una caricatura que representaba a Millet, el director del Orfeó tocando la
flauta ante una colección de animales inmundos y repugnantes con esta leyenda al pie "La
música domestica a las fieras". Esta caricatura injustificada y violenta, salida de tono contra
el generoso pueblo madrileño cuando aún no se habia extinguido los ecos de los aplausos y
de los vítores, produjo en todas partes indignación enorme. La colonia catalana en Madrid
acudió a l'acto al Ayuntamiento para hacer constar su enèrgica protesta contra la groseria
incalificable.
En Barcelona sucedió lo propio, todos los elementos sociales, todas las agrupaciones
políticas literarias y artísticas y financieras, protestaron asimismo, indignadas. Poblaciones
enteras de Cataluña, como Tarrasa, acordaron como respuesta del ultraje que el semanario
hacia a la caballerosidad e hidalguia catalanas, no volver a leerle y declararle para siempre el
"boicot".
El dueño de la imprenta donde se editaba negóse a seguir imprimiéndole. El "Cu-cut" ha
muerto publicando sus redactores una carta en la que se lamentan de que sus amigos les
hayan abandonado en este trance, olvidando que el tal períodico fue siempre el más
entusiàstico defensor de las aspiraciones de Cataluña. La lamentación aparte, la groseria
indefendible, podria tener un fondo de justícia , si no fuera porque el tal semanario no ha
caído en la cuenta de que sus amigos, los adalides del partido catalanista, los casi
separatistas de ayer, han cambiado radicalmente de orientación política. Ya no se hace en
Barcelona política agresiva contra Madrid.
Aparentemente para sostener el fuego sagrado de los fanáticos, todavia alguna vez, de
cuando en cuando se trina contra los desafueros del poder central, pero bajo esta superfície,
corren mansamente las aguas tranquilas de una política de atracción. Los elementos
directores de las aspiraciones catalans se han convencido al fin de que por el odio, las
amenazas y las imposiciones violentas no se consigue nada, y que es mucho más práctico la
contemporización, las peticiones razonadas y los argumentos serenos. no hay que olvidar
que los catalanes, como los ingleses son ante todo un pueblo eminentemente positivista y
pràctico. Toda la aspiración actual de Cataluña es sacar adelante el proyecto de
"Mancomunidades", proyecto que concede a las regiones una especie de autonomia
administrativa en determinados servicios públicos. He aquí la gran diferència que separa
esta aspiración de ahora de la famosa "Solidaridad" que era una agrupación política: La
Mancomunidad es una aspiración econòmica. Por eso cuenta con la simpatia de todos los
partidos, y por eso saldrà adelante; porque representa la justísima aspiración de un pueblo
que quiere ante todo desenvolverse, progresar y vivir.
Y esta ha sido la gran equivocación del "Cu-cut" y el acierto enorme de traer a Madrid, en los
actuales momentos, el Orfeó Català. Los pueblos para compenetrarse y comprenderse,
necesitan del amor, del Arte y de la belleza." 94

94

La Prensa 13-6-1912. "El Orfeó Català". "La obra de Millet". P. Mata.
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En el fons la incomprensió del fenomen catalanista continua vigent, però tant la
premsa catalana, com la mateixa entitat prefereixen ignorar-la i ressaltar la gran fita
artística i social d'agermanament cultural realitzada per l'entitat.
"El mestre Millet diu... que el triomf artístic assolit a l'excursió a Madrid i Saragossa supera
totes les esperances, i la recepció tributada per una i altra ciutat ha traspassat totes les
previsions. L'èxit serà un dels punts més brillants de la ja llarga història de la nostra institució
coral. (...)"95

ELS DIARIS CATALANS.

La premsa portaveu de la dreta catalana, és la que té més interès en remarcar la
missió com a ambaixada de pau dels artistes catalans que viatgen a Madrid.
Diario de Barcelona "La Mancomunidad del Arte" (23-4-1912)
"...Una vez más el arte és mensajero de paz y unión de los pueblos, y el arte catalán está
ahora en Madrid, con el Orfeó i con Adriá Gual. Su divisa es el triunfo.
No se si en definitiva habrá ley de administración local, ni si será un hecho la Mancomunidad
Catalana, ni como ni cuando se hará todos esto: lo indudable es que en tanto esas cosas de
política i administración implican aproximaciones, abrazo íntimo, sin mengua de las
respectivas personalidades, tienen obligado proemio y su mejor heraldo en estas
manifestaciones artísticas, en las que se encuentran hermanados los hombres de más
opuestas tendencias(...)
Sucede que tras el doble abrazo de Barcelona y Madrid, los catalanes nos sentimos más
catalanes y los de Madrid nos parecen más castellanos, y es porque percibimos la mayor
influècia de nuestra personalidad, al ser reconocida por otros, y a esos otros aprecíamos en
lo que valen, tal qual son y más si cabe, por se quienes son.(...)
Canta el Orfeó y lanza al aire la orquesta sus acordes, y una y otra levantan el espíritu del
pueblo español a las más elevadas regiones de la cultura.(...) Su ejecución es un himno de
gloria para España entera. Diríase que en aquel momento supremo se han dado el abrazo
definitivo de amor todos los españoles.(...)
Con el Orfeó Catalá ha hecho honor a Cataluña, en Madrid, Adriá Gual mediante sus
conferencias "El genio de la Comedia"(...) me apresuro a consignar que el triunfo de Gual ha
sido completo, segun reconocen los los críticos de la corte, aun los menos afectuosos.(...)96
J.Burgada."

El mateix balanç fa de la visita un altre portaveu de la dreta Catalana, "La
Vanguardia", qui parla del gran èxit, i dels elogis que fins i tot la premsa més reticent
de Madrid, ha tingut vers l'actuació de l'Orfeó Català.
"No cabe añadir ni un solo concepto ponderativo al unànime criterio de justa alabanza con
que la prensa madrileña, aún ha un tiempo recelosa de Catalunya ha estimado la meritísima
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labor del Orfeó Català. El elogio debe complacernos, pero no engreirnos, de la propia
manera que el vituperio debe lastimarnos, pero no afligirnos.
Los coros de Clavé primero y los orfeones ahora realizan en alas del arte la sana
propaganda por el hecho, por el solo hecho de hablar a los demas españoles el lenguaje del
amor, de la pàtria de la confraternidad, de la familiar convivencia en un mismo suelo, bajo un
mismo cielo, en el idioma ya no nacional sinó universal de la música.
Pero a las confesiones de asombro y a la superación de las esperanzas que la fama habia
despertado en los madrileños, es preciso sumar nuevo argumento de loa. Aquella masa
coral tan homogènea y conjunta en la unidad artística de la composición, como heterogènea
y discreta en la diversidad de matices, cuerdas, tonos y timbres, no canta como el tenor
famoso a tanto por nota, ni la apetencia de lucro la mueve a poner en vibraciones las
cuerdas vocales. Acaso no sepan i conviene que sepan cuantos admiradores les oyen, que
todos son hijos del trabajo y del trabajo viven; y en su mayoria del trabajo manual y personal
que les obliga a tempranear por las mañanas despues de haber ensayado hasta las tantas
de la madrugada, sin temor al cansancio ni esperanza de estipendio. En este espíritu de
sacrificio, de obediencia, de abnegación y disciplina, está el secreto del Orfeó Català, en el
famoso Alcázar de Castilla. Los coristas ofrendan la voz que Dios les dió, y el tiempo que
cercenan al descanso en el altar de la pàtria, ni chico ni grande, porque el patriotismo
verdadero no consiente número ni peso ni medida, y con la ofrenda y la dádiva entregan en
servicio del prójimo su persona y su alma henchida de amor al arte musical.
En estos dias en que los orfeones catalanes llegan al pináculo de su perfección con el firme
propósito de mantenerse en el, fuera ingratitud olvidar a quien nos trajo las semicorcheas, al
insigne Clavé, de cuyos coros han evolucionado por ley de perfeccionamiento los actuales
Orfeones.
El coro despertó en el pueblo dormido amor a la música y armonizó las canciones de monte
y playa. Era el ennoblecimiento del instinto musical, la voz amaestrada por la paciencia del
director y la buena voluntad del corista. El orfeón és masa consciente, voz educada,
solidaridad artística en que de acabada manera se cumple pràcticamente la especulativa
máxima de uno para todos y todos para uno.
Sin coros de Clavé no tendríamos hoy Orfeones; como sin yemas no hay capullos ni sin
capullos flores. (Alfeñique)97.

"La Veu de Catalunya", per la seva part, entre altres artícles dedicats al viatge de
l'Orfeó, publica el dia 23 d'abril de 1912 un editorial, que titula Polítiques, i com a
subtítol "Medianias y eminencias", fent-se ressò d'un dels titulars de la premsa
madrilenya més reticent, el del "El Correo Español":
"Així es titula un article de "El Correo Español", en el que se diu que aquesta meravella de
l'art que es diu Orfeó Català, està composta per una massa que no és de professors, sinó
d'obrers i obreres, que tenen un molt elemental coneixement de solfeig i una veu regularment
afinada. Però que per damunt de la seva mitjana cultura musical i de llurs mitjanes cordes
vocals hi tenen una afinació que toca els límits de l'apassionament. Tenen una voluntat i una
constància fora de tota ponderació, tenen un director il·lustre que posa en l'obra tota la seva
ànima... Tant el director com els orfeonistes tenen en l'empresa artística una per dir-ho així,
una estabilitat que fa que un i els altres s'entenguin i es compenetrin.
¿Per què en la política i en la governació de l'Estat no podrien tenir una cosa semblant? per
tenir un govern i una administració de primer ordre no calen eminències i n'hi hauria prou
97

La Vanguardia 23-4-1912 "Cotidianas"

431

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

amb que amb una regular aptitud s'hi unís una voluntat i un entusiasme, una estabilitat
semblants a les que informen l'esperit de l'Orfeó Català."(...)

Alguns d'ells senyalen la importància política del moment en que l'Orfeó fa aquesta
ambaixada cultural, i altres continuen remarcant el que consideren una "traïció" de
l'Orfeó Català als seus principis catalanistes. A aquests és el mateix Millet qui els
contesta amb en un llarg article publicat a "La Veu de Catalunya" (4-5-1912), "Als
descontents", dels que seleccionem ara alguns fragments:
"Entre l'espetec d'enhorabones que rebem de tot Catalunya per l'èxit de l'Orfeó Català
obtingut a Madrid, s'hi sent, barrejat, algun crit dels reconsagrats clamant al cel perquè hem
portat els cants de la terra al centre de l'Espanya castellana.
Per a aquests, no hi ha d'haver treva en l'odi al centre; d'allí han vingut els nostres mals i no
ens hi podem girar de cara sinó per maleir-los o ensenyar-los els punys: L'Orfeó Català ha
claudicat perquè ha cantat a Madrid.
Amb franquesa haig de dir que molt de temps he estat dubtant, jo, si era bona cosa portar
l'Orfeó a la capital d'Espanya; també hi he rugit, jo, en les estridències del catalanisme del
cop de puny. (...) Però haig de dir, també amb franquesa, que no em sap ni mica de greu
d'haver-hi anat, no per la vanitat de l'èxit obtingut, n'estic segur, sinó perquè he vist allò de
prop i crec, fermament, que no hem fet cap mal a nostra terra en fer estremir de goig gent
castellana amb la flor dels cants de la terra.
Per més que els amics de la intransigència ens mirin esglaiats amb la barretina caient de
nostres caps, els haig de dir, ben amorosament: "No tingueu por, companys, que, en tornar a
Barcelona, ens hem palpat i ens hem trobat més catalans que abans".
Més catalans, perquè..... Era l'orgull de raça que ens feia menysprear el cansament i aixecar
nostra veu per dir amb l'ànima del cant: "veieu, germans de Castella? allò que crèieu
separatisme no era res més que aquest sentiment que dicta aquestes cançons nostres (...)"
I si voteu diputats perquè vagin al Congrés a explicar i a exposar vostres ideals polítics i
voleu que vagin a demanar la Mancomunitat de les diputacions catalanes, ha de complaureus que haguem dut a Madrid els cants de la terra, que porten el perfum de la nostra ànima."

A més d'una impressionant acollida a Barcelona, plouen invitacions i homenatges
arreu del país, a més del reconeixement de la Casa Real, que a través del ministre
Santiago Alba comunica la condecoració a l'entitat i a la seva Senyera de " la
encomienda de número de Alfonso XIII"98 Dignitat que l'Orfeó Català accepta amb
els següents escrits:
Ministro de Instrucción Pública- Madrid.
"Aunque los grandiosos e inolvidables triunfos obtenidos por este Orfeón Catalán en Madrid
y especialmente la cariñosa acogida de sus majestades y altezas hacian excesiva toda otra
distinción, el infraescrito director ruega a V.E. se sirva trasmitir a su majestad el rey, el
profundo agradecimiento de esta corporación por la concesión hecha a su senyera, simbolo
de "nuestros ideales". Millet.
Alba, Ministro de Instrucción pública.
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"En nombre de l'Orfeó Català i propio, agradezco vivamente a V.E. las amables y sentidas
palabras con que nos transmite la notícia de la distinción hecha por S.M. el rey , según
generosa propuesta de V.E. a nuestra senyera. Millet."99

Poc després es donaria una nova vinculació amb la casa real, amb la visita de la
germana del rei, la infanta Isabel de Bombó, a qui se li féu una recepció privada en
l'entitat, a més de participar en un concert de Gala organitzat per l'Associació
Catòlica Internacional d'obres per a la protecció de les joves. No era pas d'estranyar
que el sector catalanista més radical, inclosos els republicans, estiguessin
malcontents amb aquesta nova línia d'actuació de l'Orfeó Català, i els seus dirigents,
que coincidia amb la del partit regionalista, i l'allunyava de línies sentimentals i
polítiques considerades ineficaces.
"Concert de gala organitzat per l'Associació Catòlica Internacional d'obres per a la protecció
de les joves, en honor de S.A.R. l'Infanta Dª Isabel de Borbó."
"Entre els festeigs organitzats per l'alta societat barcelonina durant l'estada de l'Infanta Dª
Isabel a la nostra ciutat, figurà un concert de gala que es va celebrar la nit del 16 de juliol, en
el Palau de la Música Catalana, el programa del qual estigué a càrrec exclusivament de
l'Orfeó Català. (...)
Aquesta no volgué abandonar el Palau sense fer una visita a les dependències de l'Orfeó,
detenint-se bona estona a la sala d'assaigs, on conversà amb el mestre Millet, el president,
Sr. Matheu i altres individus de la junta, tot esmentant el bell record que es guarda a Madrid
dels concerts que hi donà recentment la nostra institució."100

VISITA A SARAGOSSA.
En la projectada gira amb la Simfònica de Madrid, s'incloïa també l'estada, de retorn,
a Saragossa on el dia 25 d'abril l'Orfeó Català i l'Orquestra Simfònica de Madrid
oferiren un concert al Teatre Principal. No faltaren a l'igual que a Madrid, les
recepcions oficials a l'Ajuntament, al Centre Català de Saragossa i al "Orfeón
Zaragozano" i també la visita i missa comunitària a la Basílica del Pilar, atestada de
gent que volia saludar i escoltar el cor català.
A la tarda, amb el Teatre ple de gent que viu el concert com un esdeveniment únic
en la vida musical de Saragossa. A la primera part del concert s'interpreta la
consagració del Graal de Parcifal, de Wagner, en la segona part, l'Orfeó interpreta
algunes de les peces més emblemàtiques per a l'entitat El Cant de la Senyera, La
Mort de l'Escolà, Aucellada i credo, i finalment en la tercera part La novena simfonia
de Beethoven, un programa i uns intèrprets de luxe, per a una ciutat on no
sovintegen els esdeveniments ni les visites musicals importants, i que precisament
per aquesta raó sap valorar-les.
"El Selecte auditori s'interessa visiblement en l'execució d'aqueixa grandiosa escena, de la
qual es nota que sap fruir tota la novetat, i l'aplaudiment que la corona és d'un públic
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intel.ligent, satisfet i que no troba exageració en lo que li han comptat d'aqueixa meravella
musical i de com la sentiria executada. Així ens ho venen a dir a la nostra llotja una volior de
persones entre les quals no falta qui havia anat expressament a Barcelona per sentir la
Missa e Bach, aquesta Quaresma passada101". (...)
La despedida de l'Orfeó (la simfònica encara té concert demà) es plena i verament
carinyosa, s'hi nota la impressió d'una gran il.lusió realitzada. També ens sentim contents
nosaltres i els coristes agraïts"

En efecte, tota la premsa es manifestava amb aquella intensitat que havia
caracteritzat en les audicions anteriors a Madrid, sense cap al.lusió política, unida per
una mateixa vibració artística.
"Un exitazo enorme, asombroso, inenarrable, constituyó el concierto de ayer tarde para la
Orquesta sinfónica Madrileña que con soberano acierto dirige el maestro Arbós y para el
Orfeón Catalán.
Singularmente este último maravilló al selecto auditorio, poco acostumbrado ciertamente a la
ejecución de tan nutridas masas corales.
Tardará de fijo muchos años a repetirse en Zaragoza un acontecimiento musical de la
importancia del de ayer; y esto fue motivo para que el Teatro Principal se viese como
nunca.(...)
Y ya se puede decir que no cesaron las salvas de aplausos, cálidas, entusiastas, delirantes,
más que el tiempo preciso para escuchar con recogimiento grande y honda emoción las
belllisimas composiciones que componian el soberbio programa. (...)
El público puesto en pie, ovacionó durante largo rato a músicos y cantores, aclamándolos
con verdadero frenesí. (...)"102

La unanimitat en la valoració del concierto és comuna a tota la premsa, que tingué
ocasió d'escoltar a ambdues formacions, unides pel mateix esperit que impregnava
als seus mestres Lluís Millet i E. Fernández Arbós, una col.laboració que s'estendria
en els següents anys en diverses ocasions, omplint els auditoris d'una emoció única.
"...La expresión más gràfica de la sesión musical de ayer, puede manifestarse diciendo que
era el Teatro Real, el que se habia trasladado a Zaragoza, pero no el Teatro Real, en dia
ordinario, sinó en dia de Gala, de acontecimiento musical extraordinario. (...)
El èxito fue colosal, la ovación estruendosa, formidable."103

9.3. LA REVIFALLA DE L'ESPERIT UNITARI.
El més important en el llarg procés per a la consecució de la Mancomunitat, és
que al menys a nivell extern, va aconseguir recuperar l’esperit d'identitat comuna i
la capacitat de lluitar per un objectiu comú, al marge de les divergències
ideològiques i de partit, així ho exposava Prat en presentar a Canalejas el projecte,
i així es mantindria, malgrat les crítiques a l’oportunisme lligaire.
Prat de la Riba va exposar en la presentació: “Esas Bases... no son obra de partido...
pero es asimismo verdad que todos los partidos , con una sola excepción, encuentran en
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esas Bases satisfacción a una parte de los ideales que sustentan... Han sido elaboradas
con alto espíritu de transacción y de armonia por hombres de todas las escuelas y de
todos los partidos"104

La comissió, estava representada per homes de totes les tendències, excepte els
Lerrouxistes, fet que sorprengué enormement la premsa madrilenya.
La comissió es va dedicar a visitar als polítics de diferents tendències per tal de
crear una bona acollida en el debat parlamentari, cosa prou difícil, doncs a més de
la transcendència política d’assumir una certa descentralització de l’estat, i el
reconeixement d’una identitat diferenciada per Catalunya (temes tabú fins
aleshores dins de l’estat de la Restauració), hi havia la pugna política entre liberals
i conservadors, que a l’hora d’aprovar un projecte, pesava tant com la importància
del problema que s’havia de solucionar.
Davant de les dificultats que es preveien, calia que liberals i conservadors en
sortissin ben parats, (és a dir que cap dels grups pensés que la Mancomunitat era
una imposició de l’altre), es veia la necessitat de que un negociador com Cambó,
estigués al Parlament per a defensar el projecte. Amb aquesta intenció Lluís Ferrer
i Vidal renuncià a l’acta de diputat per Castellterçol, i convocada l’elecció Cambó
en va sortir escollit. El 8 de maig, de 1912, després de 2 anys d’absència, Cambó
torna al Parlament, Canalejas presenta el projecte de llei de Mancomunitats
Provincials, i el 28 de Juny s’inicia la discussió al Congrés i s’aprova definitivament
el 17 d’octubre de l912. Quan s’està discutint en el Senat, Canalejas és
assassinat, i el projecte es paralitza. Romanones el substitueix, però poc després
es produeix un canvi en l’alternança i els conservadors es fan amb el govern. Però
és Dato, i no Maura a qui el Rei atorga la presidència, fet que fa presagiar un nou
ajornament del projecte. Finalment s’arribarà a l’acord de que sigui un Real Decret
d’Alfons XIII, qui doni base jurídica al projecte de Mancomunitats, a petició de
ministre de Governació Cambó, Prat de la Riba, Duran i Ventosa i Puig i Cadafalch
el redacten, i el rei el firma el 18 de desembre de 1913, i pocs mesos després el 6
d'abril de 1914, s'aprova l'Estatut de funcionament, La Mancomunitat de Catalunya
era ja una realitat. F. Cambó, valorava la transcendència d'aquesta primera victòria
autonòmica:
“...sense ser el que haurien volgut, permeté restaurar la unitat legal de Catalunya... i donà
als catalans un instrument perquè poguéssim mostrar llurs aptituds per a regir
autonòmicament gran part de la pròpia vida. Era, en política el primer fruit de la
Renaixença! Aquest resultat es degué a la tenacitat i a l’habilitat dels homes de la Lliga,
que des de l904, en què intuïren en la mancomunació voluntària de les províncies
catalanes el camí per anar suaument i sense sotraguejades a l’autonomia de Catalunya,
fins a 1913... La mancomunitat per als veritables catalanistes, era una concessió d’un
valor immens. car restablia la unitat material de Catalunya, que era el gran medi per a
restablir la seva unitat espiritual i moral. Els qui no sentien la transcendència d’aquest fet...
s’entretenien a analitzar les facultats purament administratives, i fins dintre d’aquest ordre,
migrades que la Mancomunitat tenia. No s’adonaven de la immensa força espiritual i
política que el sol fet del restabliment de la unitat portava en si mateix.”105
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Al marge de la negociació governamental i parlamentaria, la LLiga i les altres
forces representades en el projecte, s’havien esforçat per fer-lo conèixer i
assumir-lo
per la població del Principat, il·lusionant-los en el projecte,
especialment a través de les associacions cíviques i també a través de les
joventuts de cada partit, especialment les de la Lliga, a qui el mateix Cambó
aconsella l'entrada en la burocràcia de l'Estat, per tal de canviar la imatge que es
tenia dels catalans, i també per a poder comptar amb un funcionariat eficient i
compromès amb el projecte que s'iniciava amb la Mancomunitat.
Pel que fa a l'Orfeó Català, al llarg d'aquest temps continuarà la consolidació
artística i social, multiplicant les seves actuacions dins i fora del Palau de la
Música, destacant la participació en els Festivals Wagner (1913) dels que ens
ocuparem en altre moment.
Institucionalment, continuen les dificultats econòmiques, i els esforços de la
directiva per equilibrar-les. També cal mencionar un projecte fallit de viatjar a
Amèrica del Sud, a proposta de diversos empresaris catalans, en que a més del
cor, viatjarien diverses representacions catalanes de la política, la indústria i el
comerç. Aquest projecte que va ocupar gran part de l'any 1912, constituïa una
veritable operació de "màrqueting", d'alguns empresaris catalans, es parlà molt a
la premsa, i fins i tot es feu una conferència explicativa de la gira, però finalment
com en moltes altres ocasions, les circumstàncies exteriors van dificultar que es
concretés, i el projecte es diluí sense pena ni glòria.
"Conferència de D. J. Campins sobre la projectada excursió artística de l'Orfeó Català a
l'Amèrica del Sud."
"Enterats suposem els nostres lectors per la premsa diaria, del magne projecte d'uns
quans patriotes catalans residents a Buenos Aires que volen portar a l'Orfeó Català a
aquelles terres. L'Empresa sens dubte, es grossa i si es realitza la nostra institució en
ambaixada artística obrirà, amb tota seguretat, per virtut de l'art musical català, una
profitosa era d'amigables i fondes relacions entre Catalunya i els fills del Sud-Americà,
que forçosament, en el fons, beneficiaran els alts interessos econòmics de la nostra
estimada pàtria. (...)
A l'objecte doncs, de capacitar be els coristes (principal elemet del qual depèn la
realització de la idea) del projecte de portar l'Orfeó Català a Buenos Aires i a alguna altra
ciutat del Plata, el Sr. Campins, d'acord amb la Junta reuní el dia 23 de juny a la tarda, a
l'hemicicle de la sala d'assaigs els orfeonistes, mestres i Junta, per explicar-los per peces
menudes el programa d'aquesta excursió pensat pels organitzadors.
Començà D. Joan Campins dient que els nostres germans catalans de l'altra banda de la
mar se senten orgullosos dels triomfs de Catalunya en el camp de l'industria, de les lletres
i de les arts, i volen fer que triomfin també aquestes manifestacions de la vitalitat catalana
en el camp neutral del Sud-Americà, on lluiten amb vigorosa competencia les colònies de
quasi totes les nacions europees. Si aquestes s'envaneixen del poder de llurs països, els
catalans volen també demostrar el de la llur pàtria, presentant en contraposició els
productes meritosos dels nostres industrials, les obres valuoses dels nostres pintors,
escultors, poetes i musics, i el talent i l'art personald dels nostres actors en llurs
represenacions teatras d'obres dels nostres dramaturgs.
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Digué que els darrers triomfs de l'Orfeó Català entre ells l'aconseguit suara a Madrid,
repercuteixen en aquelles terres, omplint d'entusiasme el cor dels nostres compatricis que
segueixen de pas en pas l'ascensional camí cultural de Catalunya.(...)" 106

L'abandonament del projecte, sense unes causes clares donarà lloc a cert
malestar dins de l'entitat, en especial en el cor, on s'incrementen les
amonestacions i les baixes de coristes, també es produeix una baixada
considerable de protectors que obliga a la Directiva a comprovar que està passant,
i a prendre mesures per tal d'evitar la fugida de socis.
En l'ordre polític, l'Orfeó Català donarà suport als diputats catalans i al projecte de
Mancomunitat, oferint el seu concurs i participació en els actes col.lectius en
suport al projecte.
" S'acorda celebrar un concert en honor dels diputats provincials representants de Catalunya
amb motiu de l'Assemblea que es celebrarà el dia 24 per tractar el projecte de
MANCOMUNITAT."107
"...La Junta acorda anar a la manifestació a favor de la Mancomunitat que tindrà lloc el dia 24
d'Octubre."108

Un cop aconseguida la Mancomunitat, la valorarà com un triomf de l'esperit unitari
català i entendrà aquesta com una nova etapa en la vida catalana, i en
l'esdevenidor de l'Orfeó Català,109 que tot just inspirat en aquesta esperança
col.lectiva, s'apresta a aconseguir una de les fites més importants en la seva vida
artística: viatjar a Paris i Londres.
9.4- EL CREIXEMENT DEL MOVIMENT CORAL.
A partir de 1905, el moviment té una nova embranzida, tant dins com fora de
Barcelona, anotarem alguns exemples que parlen de la varietat i diversitat
d’aquesta propagació.
Tot i la dificultat de recomptar el total d’entitats formades en aquesta nova etapa,
per la diversitat i disparitat de les fonts existents, tractarem de refer la trajectòria
expansiva del moviment, a partir de les informacions trobades a la premsa
general, a la Revista Musical Catalana i al periòdic claverià, La Aurora. També
hem utilitzat per completar i contrastar les informacions, els recomptes parcials
que han fet alguns autors, com Alexandre Galí , i també la informació aportada
sobre el moviment orfeonista per Pere Artís. Malgrat tot, aquest recompte no
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RMC nº 103, Juliol 1912, pàg. 192-194. Al llarg de tot l'any apareixen notícies del projecte i de les
dificultats per trobar un vaixell que es faci càrrec de l'expedició, fet que aparentment, encara que no ho creiem
així, fa desistir per part dels organitzadors en el viatge.
107
Actes J.D. O.C. 11-10-1913.
108
Actes J.D. O.C. 22-10-1913.
109
Memòria O.C. 1913, llegida pel secretari el 25-1-1914.
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pretén ser exhaustiu, sinó apuntar les línies de creixement i distribució arreu de
Catalunya.110
A 1905, es funda l’Orfeó de Sabadell, com a resultat de la influència que en
aquesta població tenia el Catalanisme, i la tradició d’entitats corals claverianes.
Cal recordar que el Centre Català de Sabadell va ser, durant molts anys, protector
de l’Orfeó Català, per això és ben estrany que no es produís abans la fundació, de
la que com ja hem dit, l’Orfeó Català es congratula. Un cop en funcionament, la
vitalitat i prestigi de l’entitat seran notables111
El mateix any, es creava l’Orfeó Vilanoví a Vilanova i la Geltrú, altra localitat
populosa i amb una forta tradició d’entitats corals claverianes. El dirigia Manuel
Bosser, i comptava amb 53 orfeonistes i 103 socis protectors. Donava
ensenyança de solfeig, vocalització i teoria de la música.
A Solsona, el mestre Ricard Pecanins, presbitere fundà l’any 1905 “L’Schola
Cantorum de Solsona”, especialitzada en música religiosa, però també es
donava ensenyança de solfeig, cant gregorià, piano, harmònium, música choral,
història i estètica musical. (en 1917 tenia 112 orfeonistes).
L’any 1906, la Revista Musical Catalana, continua saludant i estimulant la creació
de nous orfeons com:
Orfeó L’Eura, nascut a Barcelona, dins l’Ateneu obrer del districte III, dirigit pel
mestre Saperas.112,
L’Orfeó Tortosí, que venia a omplir el buit que en aquella important ciutat tenia el
moviment orfeònic, el seu director era el Mestre Moreira.113.
Al mateix temps que s’informava de les primeres actuacions d’alguns creats de
feia poc com Schola Orpheònica de Barcelona, que dirigits pel mestre Marcet, ja
havien fet una molt bona actuació al Teatre Romea.
També seguia puntualment les actuacions dels més actius dins i fora de
Barcelona:
L’Orfeó Barcelonès, que havia donat un concert organitzat a benefici de la Unió
Catalanista i de La Reixa, de l’Orfeó Canigó, (de l’Ateneu obrer del districte II),
remodelat i dirigit per F. Piqué, que semblava reprendre el ritme i qualitat de les
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D’algunes entitats només hem trobat referències secundàries, però tanmateix hem considerat important
reflectir-les, junt amb la font de informació, quan aquesta no ha estat fruit de la propia recerca en les
publicacions abans esmentades.
111

En crear-se la Germanor dels Orfeons de Catalunya es dirigit pel mestre Josep Planes, comptava amb 126
orfeonistes i 180 socis protectors. S’hi ensenyava solfeig i cant.
112
113

RMC n.º 9. Catalunya, Octubre 1906. pàg. 193-194.
RMC nº 9 Catalunya Octubre 1906 pàg. 194.
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seves actuacions.114 Així com de la trajectòria imparable de l’Orfeó Gracienc i L’
Escola Coral de Terrassa 115
Fora de Barcelona, a manca encara d’un Orfeó propi, elogiava l'actuació de la
Capella del Sagrat Cor, d’Igualada (formada per homes i nens), i aplaudia la
trajectòria dels modests Orfeons de Blanes i Mataroní, que estaven fent molt bona
feina musical, social i patriòtica dintre de les seves poblacions.116
Entre 1906 i 1910, és a dir, a l’escalf de Solidaritat Catalana, A. Galí, recull la
creació dels següents Orfeons:
A Barcelona:
Orfeó Montserrat de Gràcia. (Centre Moral i Instructiu de Gràcia)117,.
Orfeó Bell Montseny (Ateneu Democràtic del Poble Nou)
Orfeó del Foment Artístic de Sants.
Orfeó Núria.
Orfeó del Centre Social del Betlem
Schola Cantorum de Sant Miquel Arcàngel118
Orfeó Pompeí.119
Orfeó Martinenc, o Schola Coral Martinenca120
Orfeó de la Cultura musical popular.121
Orfeó Llevant.122
Orfeó Nou Esclat
Orfeó Sarrianenc. 123.
Agrupació La Violeta. 124
Orfeó Pirinenc.
Orfeó Renaixement. 125

114

RMC, 1906, Catalunya, pàg.212 i 232, recordem que aquest Orfeó provenia d’una societat Claveriana, la
Sociedad Coral El Betis.
115
RMC, Moviment musical 1906,Orfeó Gracienc pàg. 237, Escola Coral de Terrassa pàg.214.
116
RMC , Moviment musical 1906, Catalunya Igualada, pag.238, Blanes, pàg.238, Mataró pàg. 194.
117
El va dirigir primer el mestre Cumellas Ribó, i anys més tard Antoni Pérez Moya.
118
Entre diversos directors va comptar amb Antoni Pérez Moya.
119
dirigit per Antoni Català.
120
Escola Choral Martinenca, fundada a la barriada de Sant Martí de Provensals l’any 1910, per Manuel
Bosser, amb 134 orfeonistes i 84 protectors. S’hi ensenyava de solfeig, cant, teoría musical i vocalització.
121
Cultura musical popular, escola de música fundada a Barcelona l’any 1908, per na Narcisa Freixas. Tenia
un cor format de 35 senyoretes soprans; en aquesta institució s’hi dona ensenyança de solfeig, vocalització i
dances populars.
122
dirigit per J. Marimon.
123
dirigit per Àngel Obiols.
124
dirigit per Josep Rodon.
125
Els orfeons Pirinenc i Renaixement eren dirigits per Enric Esbert.
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Entre 1906 i 1911 fora de Barcelona, es creen molts orfeons i cors, però els que
van tenir més influència i més llarga trajectòria van ser:
Schola Orfeònica Gironina. (Girona)
Orfeó Vilanoví. (Vilanova i la Geltrú)
Orfeó Seràfic Marià.126(Arenys de Mar).
Orfeó del Noia. 127(Sant Sadurni de Noia)
Orfeó Pàtria (Molins de Rei).128
Orfeó de la Ilustració Obrera. (Falset) 129
Orfeó del Centre Catòlic. (Sta. Coloma de Queralt).130
Val a dir que sovint en les poblacions petites, la fundació de cors estigué lligada a
l’actuació de l’Església, qui a més de sentir-se plenament identificada amb els
valors propugnats per la Lliga Regionalista, combregava ferventment amb la funció
ideològica i social que suposava el Cant Coral, aspecte aquest que hom pot
comprovar en la quantitat de directors de cors, orfeons i capelles que a més de
músics, són sacerdots. També en les poblacions grans a més de la creació de
capelles i cors, que segueixen aquestes directrius, hom pot observar el suport i la
identificació de l’obra propugnada pel catalanisme conservador i el moviment
orfeònic, dels molts exemples que hem podríem donar, seleccionem uns
fragments molt característics de la situació de l’Església Catalana, respecte a
l’Estat Liberal i els seus representants, però sobretot del suport envers l’obra
realitzada pel catalanisme.
"... Yo no puedo ocultar mis simpatías y admiración hacia el notabilísimo coro barcelonés:
representa una aspiración, un ideal en su constitución no intervino para nada la conveniencia
personal ni el vil positivismo, ¡ y estamos hoy tan faltos de aspiraciones nobles y de ideales
elevados! Reus no estuvo a la altura necesaria en agasajar a los orfeonistas; el
Ayuntamiento...Ese es una calamidad liberal, oséase dos calamidades en una sola pieza.
Felicitamos sinceramente a los jóvenes de la "Lliga Catalanista" por la acertada idea de
invitar al "orfeó" a visitar nuestra ciudad, y le deseamos a esta largos y prosperos años de
vida para el mayor esplendor del arte y de la pàtria, de la pàtria chica, cuyas glorias han de
redundar inevitablemente en honra de España, que no es, mal que les pese a todos los
liberales conscients o inconscientes , más que un conjunto de patrias chicas.
Yo quisiera ver en España implantado de verdad un régimen descentralizador.
Por dos motivos:
Para que las regiones escapasen de la enervantee tutoria madrileña.
Y par ainvitar al Orfeó Catalá a que viniese a dar en Reus un nuevo concierto.
126

Fundat a Arenys de Mar l’any 1908. Es dirigit pel mestre Eloi Riera, amb 122 orfeonistes i 42 socis
protectors. S’hi ensenya de solfeig, cant, piano i gimnastica rítmica.
127
Fundat a Igualada l’any 1909. El dirigia Miquel Jordana i constava de 83 orfeonistes i 111 socis protectors.
Donava ensenyança de solfeig.
128
Fundat l’any 1911, director Miquel Blanch. Tenia 88 orfeonistes i 10 socis protectors. Donava ensenyança
de solfeig i piano
129
Fundat a Falset per l’esmentada entitat obrera, l’any 1911. Tenia 67 Orfeonistes i 10 socis protectors,
essent dirigit per mestre Xavier Puig. En ell s’hi ensenya de solfeig, cant i gimnastica rítmica.
130
Fundat a Sta. Coloma de Queralt, l’any 1912, i dirigit per mossén Joan Brugall. Tenia 50 orfeonistes i 6
socis protectors. Ensenyava solfeig, cant i gimnastica rítmica.
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¿A que oiríamos entonar "Els Segadors" a cuantos el miércoles se escandalizaron al
anuncio de que iban a ser cantados?
¡Qué bien dijo quien dijo: ¡Viva quien vence!".

Miguel131
Un posicionament que es refermaría en la majoria de les poblacions catalanes en
les dues primeres dècades del segle XX, doncs la Lliga Regionalista era la
formació que millor representava els valors conservadors, religiosos i de la tradició
autonomista catalana.
L'ORFEONISME I LA CRISI DE SOLIDARITAT.

Tal com hem expressat, l’etapa de Solidaritat Catalana va ser un període de gran
expansió catalanista, per primera vegada, es produïa l’aliança de les diverses forces
polítiques de Catalunya, constituïda al voltant de les reivindicacions nacionals. En la
Societat Catalana es va implementar un clima d'eufòria col.lectiva, que va estimular
fortament l’associacionisme, la cultura i l’art. Els Orfeons no en van ser una
excepció, ans al contrari, durant els anys de Solidaritat, es registra un increment
notable en la creació de cors, i en les actuacions i activitats dutes a terme tant a
Barcelona, com a la resta del Principat. Aquest és un fet que podem constatar llegint
la premsa diaria d’aquells anys, i molt especialment la Revista Musical Catalana, on
es registra un apartat especial per al moviment Orfeònic i musical del país, que com
ja hem expressat, també se’n beneficia de l’èxit del moviment coral.
Aquest moviment cívic i artístic no s’atura, malgrat les dificultats polítiques i les
contradiccions en el si del catalanisme que es produeix a partir de 1908, i molt
especialment en el 1909, si bé tal com hem vist en el cas de l’Orfeó Català, la crisi
social i econòmica que planeja sobre el Principat, afectarà la solidesa econòmica de
les entitats, i també les seves manifestacions, visites i concerts. Alguns cors que
havien adquirit molta transcendència insisteixen en el fet de que per mantenir viu
l’esperit i l’actuació de l’entitat, cal donar-li el seu suport, en especial en la captació
de nous socis protectors; per les informacions recollides, sabem que la majoria
d'entitats s'autofinançaven per les aportacions dels propis coristes, ja que tenien
pocs socis protectors, i subsistien pel voluntarisme dels mestres directors, que
habitualment exercien la seva funció sense remuneració econòmica.
“Es verament encoratjador per a tots nosaltres el veure, en les actuals circumstàncies, com,
al costat de moltes coses que cauen passen o es transformen resta en peu cada vegada
amb més fermesa i cada vegada amb més consciència de sa raó de ser, tot lo que en bé de
l’espiritualitat del poble s’edifica. Això és l’únic que ha de salvar a Catalunya, i això és l’únic
que prevaleixerà a través de totes les lluites a través de totes les tempestes i a través de
totes les enemistats i violències. L’obra educativa, per humil que sembli i per senzilla que
aparegui, és l'única obra que mou la humanitat i l’eleva cada vegada més en l'ascensió

vers aquell ideal infinit i redemptor entorn del qual totes les coses giren.
A dintre d’aquesta Escola Coral, mantenim viva, i no ens ho pot negar ningú l’espiritualitat
del poble amb cançons d’amor de fe de pàtria i de joia desbordant i amb aquesta
131

“L’Orfeó Català i la Lliga Regionalista de Reus.”Semanario Catòlico de Reus, 28-7-1900
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espiritualitat que malauradament no tothom pot encara comprendre ni sentir anem creant
lentament però amb santa continuïtat i amb fervorós convenciment, la Terrassa nova, la
terrassa via, la Terrassa eterna i amb ella el sentiment nobilissimament deslliurador
d’aquesta Catalunya del nostre amor que s’ha encarnat en nosaltres, si nosaltres l'hem
de fer a costa de tot, rica i gran, prepotenta i gloriosa.
L’obra de l’Escola Coral, no es obra d’agressivitat, ni d’estridències ni de rancors: es obra
de penetració i de pau, de concòrdia i d’amor. Quan ve l’hora del repòs en les lluites de la
vida, el cor s’aixeca a cantar i els ulls s’obren a la bellesa de les coses i els braços
s’eixamplen a totes les amistats132

Al marge de les controvèrsies polítiques, (encara que no es poden sostreure
totalment), el moviment orfeonista continua creixent, a un ritme més moderat en
aquells anys de crisi, i sobretot continua mantenint la flama ideal del període anterior,
tal com hem vist que succeïa en l’Orfeó Català, fent imprecacions als polítics, a les
autoritats, a la població, per tal de superar les petiteses i mesquineses que envolten
la política partidista, per fer brillar novament l’esperit unitari. Els cantaires i àdhuc el
públic i els protectors que donen suport als cors, ho estant fent també a aquella
“Catalunya aspiració”, que tantes vegades apareix en els escrits dels dirigents dels
Orfeons. En línies generals la crisi solidària no afecta a l'esperit del moviment que
continua vinculat a una unitat catalanista inexistent en el pla polític, però latent en la
societat civil.
Així doncs, l’etapa solidària, tot i no mantenir-se gaire temps, va constituir un període
fonamental, per cimentar un moviment col.lectiu, capaç de mantenir amb la seva
activitat artística els ideals i valors de la identitat catalana, tal com les entenia la
majoria de la població de Catalunya, al marge de la política i del govern de l’Estat.
La Solidaritat Catalana havia aportat els signes i elements d’una identitat col.lectiva,
tant el programa com els mítings i discursos que el defensaven eren impregnats de
la retòrica regeneracionista a l'ús, i dels tòpics més tradicionals del patriotisme català,
que veiem reflectits durant molt de temps després en l’ideari i imaginari portat a cap
pels cors. Seguint el parlament de Llongueras, entenem definit aquest ideari, en una
etapa on la Solidaritat havia deixat pas, novament, a les enemistats entre els
catalans.
"És l’hora nostra i és l’hora en la qual tots hauríem de coincidir i retrobar-nos perquè la
cançó i la bellesa i l’amistat (creieu-lo) són les lleis més poderoses que dominen i
normalitzen la vida per damunt dels sofriments i per damunt de la voluntat dels homes.
Continuem doncs amics i valents companys d’entusiasme continuem cantant plens de
delit fins que tothom es desperti a les veus de l’esperit i a l’adonar-se'n del que diu nostra
cançó ens segueixi. Tothom ens ha de seguir de jorn o tard (estigueu-ne ben segurs), car
l’obra que hem començada o més ben dit, continuada, no pot morir ni pot acabar amb
nosaltres: és l’obra eterna de l’ànima humana manifestant-se en la manera de ser de cada
poble i en les afeccions i en les emocions més íntimes, fins dels sers que creuríem més
abjectes.
Mai com ara Catalunya necessita amb tanta intensitat, una acció espiritual forta i serena.
mai com ara ens en serà doncs, precís trobar-nos tots ben abraçats, i ben enardits sota
132

RMC n 2 Febrer 1910. El parlament recull el primer concert de l’any de l’Escola Choral de
Terrassa.pàg.61.
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els plecs vibrats i voleiadors de la nostra bandera gloriosa. La tasca es llarga i el camí
infinit. D’any en any assolirem totes les cimes. Enllà companys, amb coratge i amb
entusiasme i amb fe! Enllà!
I qui senti batre el cor sota el seu pit, i senti parlar dintre seu l’immortal esperit de la terra,
que obri els llavis i els braços a l’amor i s’aixequi i ens segueixi! (...)"133

Igualment, la necessitat de defensar-se de les forces antisolidàries, que basaven
tota la seva política en atacs contra aquesta identitat, en especial contra la llengua,
fa tancar fil.les, i definir-se per sempre més defensora d’aquesta identitat, fet que
accentua, al menys en alguns grups la idea de que tot el que ve de Madrid, en forma
d'espectacles, obres etc..., constitueix una invasió i una agressió d’aquesta identitat.
Un discurs molt repetit en els escrits i premsa catalanista d'aquells anys, que acaba
esdevenint tòpic; per això, quan la Lliga passi de l’oposició a la col.laboració i pacte
amb el govern a partir de 1912, molts no entendran ni acceptaran aquesta nova
etapa, i criticaran la participació dels orfeons en iniciatives i col.laboracions en
aquest sentit. Aquest fet el veurem molt clar en l'anada dels orfeons de Tarragona i
Català a Madrid, en el context de negociació de la Mancomunitat de Catalunya, que
va ser molt criticada per una part de l'esquerra catalanista.
Tanmateix, recordem que un dels elements més distorsionadors del catalanisme,
havia estat el Lerrouxisme, amb el seu discurs demagògic i agressiu, al qual
l’Orfeonisme oposa l’esperit cívic, pacífic i religiós, és a dir de "seny i ordre", que
impregna també tots els escrits programàtics del moviment, en aquestes primeres
dècades.
La identificació amb el discurs i el programa defensat per la Lliga és, en aquest
context força evident, malgrat que no tothom el seguirà de la mateixa manera, i un
cop desgranada la unitat solidària i recomposat l' espectre ideològic dins el
catalanisme, alguns es decantaran per opcions polítiques més esquerranes, que tot i
les diferències i individualitats entre els cors, no alterarà significativament el propi
ideari del moviment i la relació fraternal entre ells, i associacions catalanistes afins.
“...Amb una gentada que feia goig, procedent de Manresa, Pont de Vilumara, Sant
Fructuós i Navarcles, es feu l’aplec al Santurari de Nostra Senyora de la Salut l 25 d’abril.
Aquesta festa de germanor, organitzada per l’Orfeó Manresà i el Foment de la Sardana, a
la Comarca del Bages que cada any esdevé més esplèndida es desplegà amb el següent
ordre: a l’Església, Pregaria a la Verge de la Salut, dels malaguanyats Cases i Riberes
Sortint de l’església anaren al Clot de la Mosquera, on en plena naturalesa foren
executades les composicions El cant de la Bandera, Cases, La Verema, Lassus, Brindis,
Mozart, Cançó de nois, Grieg, El mestre, Pecanins, Es Juny Lamote de Grignon, Els
segadors.
L’esbart Manresà de dansaires executà a l’era de les Marceltes els ballets La Castanyeta
i L’esquerrana.
La Cobla ampurdanesa tocà varies sardanes que foren ballades amb joia formant-se
nombrossísimes rodones.

133

RMC nº febrer 1910, Escola Choral de Terrassa, Llongueras, J.pàg. 61
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Els cors de Pont de Vilumara, que també concorregueren a l’Aplec, cantaren Donzella de
la Costa, de Bartomeus i Els Pescadors de Clavé. (...)” B.P.134

En aquest període, l’Orfeó Català, és el líder i guia indiscutible del moviment, i
exercirà el seu patrocini de diverses maneres: A través de l’òrgan musical de més
prestigi dins i fora de Catalunya, La Revista Musical Catalana, tribuna desde la que
amb certa prepotència anirà afavorint o esmenant la plana a aquells músics,
directors, i formacions que no s’ajusten a les coordenades fixades en base a aquest
lideratge.
“La novella institució de Sabadell, dirigida pel mestre En Josep Planas i Argemí, alcança
un èxit del que devia quedar ben joiós, Efectivament l’Orfeó es presentà en unes
condicions excelentíssimes que no esperaven pas trobar en ell, degut a la seva recent
constitució. A be que el triat programa ja predisposava al seu favor, diguem que la finesa,
l’ajust i l’afinació del seu conjunt coloquen ja avui a l’Orfeó de Sabadell al costat de les
més notables institucions corals de Catalunya, que hi ha encara quelcom susceptible de
perfecció no es pot negar, més tampoc és probable que en la via segura que porten
empresa falli l’esmena.” .135

A través del seu potencial econòmic i de la seva influència en les relacions amb les
classes dirigents, tant entre la burgesia, els intel.lectuals, i els polítics catalanistes.
Influència que fins i tot de forma no cercada, trobarà en els ambients cortesans de la
capital i del govern.
“Per conducte del governador civil, senyor Ossorio, el rei Don Alfons ha regalat al mestre
Millet una batuta de “palo santo” amb el puny, virolla i aplicacions d’or. Porta gravada la
inscripció “A Don Luis Millet, director del Orfeó Català, Recuerdo de la visita a Barcelona.
Octubre 1908” Al centre de la batuta es destaquen l’escut d’Espanya i la xifra reial.
Aquest Valuós obsequi ha quedat exposat en la vitrina d’honor de l’Orfeó català136

Pel predomini que exerceix sobre la música catalana i barcelonina, en ser després
del Liceu, l’empresa més important en l’organització de concerts i espectacles
musicals de tot tipus. Fet que afavorirà o entorpirà la possibilitat de que els no afins,
puguin gaudir d’aquest escenari privilegiat.
“El concert –presentació de l’Orquestra simfònica de Barcelona, constituí un bon èxit per als
professors que integren dita orquestra, i d’una manera molt especial per al mestre Lamote de
Grignon, que els dirigeix.
L’execució de les obres que composaven el programa del dia 13 de novembre demostrà
l’estudi concienciós a que havien estat sotmeses. Omplia la primera part la Simfonia
heroica, de Beethoven, que alcançà un desempeny ben notable, sobresortint el Scherzo
per l’ajust i la vivesa amb que fou fet.
La tercera part, dedicada a l’escola francesa, es composava de la Marxa al suplici de la
simfonia fantàstica de Berlioz; el nocturn Fêtes de Debussy, i l’hermossissim Scherzo de
Dukas, l’Aprenent de bruixot. El relleu que alcançaren aquestes obre, executades amb
134

RMC Maig 1909 Catalunya. Manresa.p.186.
RMC, Maig 1909 . Palau de la Música., pàg.186.
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RMC, nº 62 Febrer 1909, pàg.74.
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una precisió i un entusiasme que no sol trobar-se gaire sovint a les nostres orquestres,
valgué als professors i al director les ovacions més xardoroses de la tanda. (...)

En aquest concert també intervingué l’Orfeó Gracienc, executant la part vocal de
La nit de Nadal, de Lamote de Grignon.
(...) L’autor, junt amb els solistes i el director de l’Orfeó Gracienc, institució que tingué al
seu càrrec la part vocal, van haver de presentar-se forces vegades per a rebre els
aplaudiments de l’auditori, aquelles; totes, per cert, obres d’Extraordinària dificultat i
compromís.137

L’etapa de transformació que experimenta la societat i la política catalana, a partir
dels pactes de la Lliga amb el govern central (per tal d’aconseguir la Mancomunitat)
estarà vinculada al canvi dialèctic en les relacions amb el govern, i en aquest sentit
alguns cors tindran una participació destacada en l’obra de transformar les
mentalitats i eradicar el discurs d’oposició al govern de l’etapa anterior, per un altre
de diàleg i col.laboració. Un paper què acompliran també altres artístes i intel.lectuals
catalans en esdevenir ambaixadors culturals de Catalunya a Madrid, per tal de
transformar en la capital d'Espanya i en d'altres comunitats ibèriques la idea de la
perillositat i separatisme que la premsa i els polítics centralistes difonia desde feia
anys per tots els mitjans al seu abast.
Una transformació molt criticada per part d’alguns sectors polítics i socials, que es
retraurà no sols a la Lliga, sinó també a les entitats, cors i personalitats que es
pleguen a aquesta nova estratègia possibilista.
"La política expansionista predicada pels evolutius va donant resultats, car avui va volant
com tendres aucelletes, l'una darrera l'altra, vers les planes mortes de l'estèril Castella, totes
aquestes entitats que principalment abans pregonaven el contrari.138

Aquest alineament en la nova política nacionalista propugnada per la Lliga, tindrà un
efecte mimètic molt important dins el moviment, del que només es retrauen
parcialment algunes formacions.
En el camí vers la Mancomunitat, encara es crearan nous Orfeons, que els trobarem
ja consolidats en la Germanor dels Orfeons de Catalunya.
Orfeó Pirinenc. (Barcelona-1913).139
Orfeó Aucellada. (Palamós-1913).140
Orfeó Cerverí. ( Cervera-1914).141
137

RMC novembre-desembre 1910 nº 82-83. Palau de la Música Catalana, pàg.153.
Renaixement, 18-4-1912, "Esguards" Franc.
139
Fundat a Barcelona l’any 1913, forma part del Círol barceloní d’obrers. Dirigit pel mestre Enric Esbert,
s’integrarà en la Germanor el 1918. Es componia de 90 orfeonistes
140
Fundat l’any 1913 a Palamós, es dirigit per En Lluís Ferer, comptant amb 88 orfonistes i 125 socis
protectors
141
Fundat a Cervera l’any 1914, i dirigit per mossén Francisco, va omplirun buit important en l’activitat
musical de la vila.
138
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A aquests, hem d’afegir el ja citat Orfeó Català de Buenos Aires.
Fundat en aquella capital entre la colònia catalana en 1913, el va crear i dirigir, en
Josep Vilatobá, comptava amb 172 orfeonistes i 95 socis protectors.
En efecte, el moviment Orfeònic creat per l’Orfeó català, no s’atura en la primera
dècada del segle, sinó que creix i es generalitza, posant en evidència el model
anterior, que no obstant, continua existint.
9.5-LA IMPORTÀNCIA DEL CANT CORAL COM A VEHICLE NACIONALISTA.
La col.laboració entre poetes i músics, es farà patent en els himnes de la major part
de les formacions corals i expressaran aquest sentit de regeneració, renaixement i
expansió de la llengua i cultura catalana, que hom veurà com un sol moviment
emanat de la Renaixensa.
“... Venim a completar l’obra dels poetes. Som els darrers arribats en el modern
Renaixement; i si bé en el començament d’aquest, l’aire de nostra cançó ja traspuava
inconscientment en l’obra artística musical, fins no fa molt no començàrem a tenir
consciència plena de la transcendència d’aquesta llevor sanitosa, engendrada en el sincer
sentir de nostre poble.
Per això ens reunim aquí, per a publicar i expandir aquesta consciència, per a estimular a
que doni fruits fecundats per l’aire del terrer... L’Orfeó Català ha alçat la bandera per a
aixecar el vol de l’aucellada cantaire de nostra Catalunya....”142

Al mateix temps que a tot arreu s’incrementen els certàmens literaris i musicals amb
lemes i obres d’un encès sentit patriòtic, i que tinguin o no la finalitat de ser cantades,
s’ajusten, segons Marfany al ritme de cançó o himne.143
Alguns dels himnes més coneguts són "El Cant de la Senyera", de l'Orfeó Català,
lletra de Joan Maragall i música de Lluís Millet, L'Eco Sagrat, de l'Eco de Catalunya,
lletra d'Ignasi Iglésias i música de Josep Mª Comella, El Cant de l'Orfeó Manresà,
lletra d'Angel Guimerà i música de Joan Lamote de Grignon, "Voltant la Senyera" de
l'Orfeó Gracienc, lletra d'Emili Guanyavents i música de Joan Balcells, etc..., tots ells
tenen en comú la col.laboració literària i musical que havia de configurar un
sentiment reivindicatiu i d'identitat comuna, basada en símbols com la senyera i
l'himne que identificava cada entitat, de la mateixa manera que el cant dels
"Segadors" i la senyera amb les 4 barres identificava la nacionalitat catalana. Poc a
poc el cant esdevé un vehicle d'afirmació, propagació i reivindicació catalana,
pacífica però eficaç per ser capaç de comunicar un sentiment comunitari a les
masses.
"...Grácias a la educación musical del pueblo catalán ha podido hacerse esto, que sería poco
menos que impossible en cualquier otra región de España. Se ha podido propagar una idea
política cantando; se ha podido substituir el club con el salón de conciertos y la tribuna con la
142
143

Millet, Ll. Memòria llegida a la Primera Festa de la Música Catalana, agost de 1904.
Marfany, J.Ll. op. cit. pàg. 310
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butaca y lo qu era doctrina de personas cultas nada más, ha pasado a ser credo de las
masas (...)"144

En cadascun des himnes citats es reflecteix la reivindicació catalanista tradicional:
una pàtria, una senyera, una llengua com a testimoni de l'existència d'una nació, i la
necessitat de lluitar per tal que sigui reconeguda com a tal. Seleccionem alguns
fragments del Cant de l'Orfeó Manresà, on aquesta idea de lluita a través dels cants
és l'element central del text:
Catalans, que es faci enrera
qui als seus no tingui amor,
i que voltin la bandera
els que sentin batre el cor.
I arborant-la com se pugui
fins que vinguin jorns més grans,
la ventada que s'endugui
per la terra nostres cants.
Cantem la Pàtria on nostre cor s'aferra,
cantem el món agermanant;
més per sobre del món hi ha nostra terra,
cantem la nostra llibertat.
Som la raça mal ferida
que ha trencat l'ensopiment,
i ara s'alça deixondida
amb els ulls a sol ixent.
I puix som un poble encara,
alt el front sense desdir,
per la terra, nostra mare,
treballem fins a morir.

No són únicament els himnes els que vinculen l'esperit nacionalista, les cançons
populars malgrat no parlar de reivindicacions polítiques, sinó d'un temps passat,
d'una tradició ancestral també tenen aquest efecte galvanitzador, que els músics
interpreten com un so, unes tonalitats pròpies que l'orella i el sentiment identifica
gairebé genèticament. D'aquí que en les harmonitzacions i àdhuc en la creació de
composicions originals hom cerqui d'emular aquelles estructures i tonalitats que
s'identifiquen amb una forma de ser i entendre el món. Sense pretendre entrar a fons
en aquesta qüestió que precisaria una classificació i estudi detallat d'un grapat de
cançons populars de gran èxit, posarem un exemple prou clar, la quantitat de
cançons d'èxit amb estructura de sardana, gènere en el que molts compositors
cercaren la inspiració, i que gairebé sempre obtingué èxit entre el públic.
Les cançons "de la terra", són les que el públic demana més ferventment, però en la
mida de les seves possibilitats i estudis, tots els cors intentaven introduir repertori
Universal, seguint la idea de que la música era un llenguatge universal i sense
144

Text del Heraldo de Madrid, citat per Roger Alier a "Enric Morera i la societat coral "Catalunya Nova".
Serra d'Or nº 186, març 1975 pàg.47-49.

447

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

fronteres que calia potenciar tant com la propia, molt especialment la dels pobles
que com Catalunya, havien lluitat per ser una nació i estar units.
Encara es pot trobar un altre sentit simbòlic a les cançons (del poble i per al poble)
que la de refermar la identitat propia, i és el desig de fugir de la castellanització (que
en visió dels catalanistes) havia invaït Catalunya desde feia dos segles, imposant
una llengua i costums estranys, també musicalment parlant, Aquesta, aportada per
Marfany, explicaria la demonització que alguns senten en contra de les obres del
“gènero chico”, tan de moda i popular en el trànsit del segle XIX, i bona part del segle
XX145 Predilecció que malgrat l’esforç dels cors i dels catalanistes no van aconseguir
eradicar en el poble, fos o no d’origen català.
LES CANÇONS POPULARS.
L’interès pel folklorisme i la recuperació de reculls i cançons populars, és una
inquietud que arrenca de la Renaixença.. Ara bé, el que marca la creixença i la
intencionalitat nacionalista, arrenca del mateix nucli inicial de músics i folkloristes
catalans, que veuen en aquestes i en la música propia d’èpoques passades la via
d’arrencada per modernitzar i posar al dia una activitat artística paral.litzada per la
influència dominant i abassegadora d’altres pobles: castellà, italià... , una activitat
artística que cal retrobar per recuperar l’essència de l’ànima nacional. La majoria
d’autors veuen en Pedrell (“Por nuestra Música”(1891)), i en Francesc Alió (recull de
cançons populars, 1892), el punt de partida pel que fa a la restauració musical
d’aquest gènere146. Sense contradir aquesta afirmació, J.LL.Marfany matitza
aquesta recuperació, com una “reinvenció” necessària front a una tradició ja quasi
inexistent147
“... Perquè una cosa que aquestes cançons dites populars no eren és, justament, populars.
Hi havia encara qui podia cantar-les per haver-les sentides a casa o al poble, però no eren
pas les que la gent cantava normalment, per acompanyar la feina, o tot afaitant-se o rentantse, o a la taverna. I aquesta és la segona raó per la qual el cant de les cançons tradicionals
era un aspecte tant important del moviment catalanista: perquè era una manera de
combatre directament la forma més insidiosa i més eficaç de castellanització.”148
“... El propòsit era ben clar: que les cançons populars es tornessin a cantar, la qualcosa
s’aconseguiria “si tots arrambaven les espatlles; si adquirien lo llibre i el feien corre i feien
xerrar al piano i feien sentir les cançons i un cop ficades a l’orella, les cantaven tots...”149
“... I això és el que, a partir del moment de la gran expansió finisecular del moviment els
catalanistes van posar-se a fer amb entusiasme: “tornar a cantar”, i intentar que tothom les
“tornés a cantar”- les “cançons populars”. Que volia dir cantar-les com no havien estat
cantades mai: retocades, adaptades, depurades. No “degenerades i malmeses” com encara
les cantava potser algun jaio del poble, no “destrossades per influències malastrugues”,
145

Per a l’aspecte més musical i d’espectacles vid. Aviñoa,“La música...” op. cit. pàg.98
Vid. Artís, “El cant...” op. cit. pàg. 32-36. Cal no oblidar també la influència dels poetes, dels folkloristes
,com Sebastià Farnés, així com la tasca de recerca i divulgació d’entitats com L’Associació Excursionista de
Catalunya, totes elles s’integren en el corrent romàntic de recuperació de la tradició i del passat nacional .
147
Marfany, J.L. “La cultura...” cap. 8 “Inventant tradicions”. op. cit. pàg.293-321.
148
Marfany, op. cit. pàg. 312.
149
Id. op. cit. pàg.316, recollit de M.Valls i Vicens “Les cançons populars” LVM VI, 41 (13-X-1883).
146
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sinó...”amb veritable devoció i coneixement”. És a dir, arreglades del natural amb... farvalans
i farciments”, per algun dels joves músics catalanistes- Morera, Millet, Gay, Lapeyra...- i
d’acord amb les darreres modes de l’Europa més culta. Fins i tot les úniques que, tot i ser
catalanes, podien ser legítimament qualificades de populars i constituir un precedent
immediat, autòcton i viu- és a dir una autèntica tradició-, per la tasca de corals i orfeons,
havien de ser re-inventades, amb gran escàndol i indignació dels qui encara les cantaven en
la seva forma original: les cançons de Clavé. Calia, en efecte, extreure-les de la història, real
i impura, i incorporar-les a l’eterna Tradició.”150

Tot i trobar molt interessant la hipòtesi de J.Ll. Marfany, no estem totalment d’acord,
perquè sembla ignorar, deliberadament, que les adaptacions d’obres a l’estil i
sensibilitats d’una època són un recurs comú en la música, en especial pel que fa al
binomi música de tradició oral – música escrita. Aquesta darrere, segueix unes
pautes harmòniques molt rígides, mentre que de vegades la tradició oral canvia
notes, afinació, ritmes... que l’oïda educada musicalment percep com defectes que
cal esmenar perquè la melodia es manifesti de manera “natural” a l’orella i en
definitiva a l’estructura harmònica correcta.

“...Hi ha música natural i música artística. La música natural té per forma la cançó, la follia, el
ballet. La música artística té les formes complexes que ha trobat l’home treballant per una
cultura refinada. La música natural ha estat la primordial en tots els ordres, en ordre del
temps i en ordre de la forma; primer és l’aigua regalada de les deus de la muntanya alta (...) I
nosaltres la tenim, la cançó nostra, ben viva, que respon a l’accent de nostra parla. Per la
deu de la canal de la nostra tradició raja encara el filó de l’aigua fresca i regalada capaç de
fer renéixer la florida de la nostra música artística. Perquè jo no sé quina virtut té la cançó
nostra, que fa rompre en espontaneïtats els talents músics de la nostra terra. La tonada
catalana canta i refila, sospira i gemega, riu i salta i dansa amb un encís virginal, que ens
corprèn i ens alegra, ens porta la dolçor dels somnis de la jovenesa; porta la blavor de nostre
cel, la sentor de nostres camps i amb ella ens podem sentir rejovenits com en bella
primavera (...)
Nosaltres, si tenim Pàtria, si tenim llengua nostra, si tenim cançó, tenim música catalana. I tot
això ho havem tingut sempre, perquè sempre n’ha existit les causes fonamentals. Sempre,
en tots temps, no ha faltat aquesta expressió sublim del fort sentir de nostra raça, de la
tradició nostra, la sentim retrobada, l’endevinem, en les èpoques més esclarides de la nostra
cultura artística passada: és com una deu d’aigua que es perd i reïx a estones enmig d’una
selva verge i meravellosa.
Ara mateix la retrobem, la deu viva de la nostra inspiració oblidada. En despertar del somni
de l’oprobi, en aixecar-se Catalunya amb l’esperit renaixent, vibrant de vida plena, ha llançat
a l’espai el cant afirmació de son ésser; (...) I Catalunya ha cantat en la veu dels seus poetes
i els seus músics. Un vent de profecia ha inflat l’accent de nostra parla, i els cors s’han
esvalotat amb la joia d’una nova vida. Nova vida precursora d’una altra més forta i més
intensa; la vida de la Catalunya plena, plena i conscient, digna i magnànima, sublimada en
la força i en la finor espiritual que de la veritat davalla: La Catalunya somniada, que pres
entén nostres cors, que batega en nostres cants i que demana la força esclatant del nostre
sol. (...)”151
150
151

Idem. pàg.316-317, les cometes corresponen a Marfany.
Millet, Ll. Discurs llegit al Certamen Musical d’Olot. Setembre 1915.

449

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

D’altra banda, tampoc estem d’acord en l’exemple característic que dona per
argumentar a través de l’evolució dels “Segadors”, la pretesa invenció d’una tradició.
Diu Marfany:
“L’interessant és veure com els intents explícits de crea un tal himne van fracassar
repetidament i, en canvi Els Segadors va convertir-s’hi d’una manera progressiva (...) Per
començar, la cançó tradicional mateixa ja era en bona part inventada: els seus components
essencials, lletra i música, eren més o menys auténticament tradicionals (més o menys,
perquè l’una i l’altra havien estat arranjades), però separadament. El romanç dels segadors
era conegut només com a text, i per tal que pogués ser cantat, Alió hi va enganxar la tonada
d’una cançó de sega (obscena a més a més). I com que aquesta tonada tenia un refrany i el
text dels Segadors no en duia cap, Ernest Moliné i Brasés, a petició d’Alió, va empescar-se’n
un: exactament el “Bon cop de falç”, sense el qual la imparable conversió de la cançó en
himne nacional potser hauria estat més problemàtica”.152
En segon lloc, aquest procés mateix no va ser tant, espontani com sembla. En la seva
ressenya del llibre de l’Alió, a la Veu de Montserrat, Lluís B. Nadal ja va escriure dels
Segadors que era “un verdader himne nacional de Catalunya, i tothom l’hauria d’aprendre”.
La Veu de Catalunya va fer seguir la seva, de ressenya, de la reproducció, lletra i música,
d’algunes cançons: la primera era Els segadors. Hi havia però, alguna altra candidatura,
sempre entre les cançons tradicionals: “Catalunya Nova” tenia més tirada, inicialment si més
no a la titulada “Plany”, que ja havia estat remarcada algun cop pel seu “patriotisme” (...)
Després del ritual adoptat per l’Orfeó Català, devia influir molt en el fet que els catalanistes
acabessin decantant-se, més o menys espontàniament pels Segadors.153
Però, en tercer lloc, Els Segadors que van acabar cantant com a himne nacional, com a
mínim molts d’ells, ja havia perdut fins i tot l’única cosa que tenia de tradicional: la lletra. La
versió retocada per Alió del romanç antic havia estat substituïda silenciosament per un text
creat de cap i de nou per Emili Guanyabens. L’invent d’aquesta particular tradició havia estat
completat.”

Sense voler contradir les observacions que aporta sobre la transformació del
romanç, Els Segadors, original (basada en l’anàlisi i interpretació de Pueyo, Martorell
i Massot), en cançó o himne del catalanisme mitjançant reiterades transformacions
en la lletra i manllevant i transformant una melodia existent, considero que
l’exemple no és suficient per generalitzar el concepte de “invenció” a totes les
cançons populars.
Fins i tot en el cas dels Segadors, Marfany reconeix una primera arrel tradicional, en
la lletra i la música, (encara que per separat), que es va adaptant i transformant per
adequar-se a l’ estil i funcionalitat, és a dir al missatge que vol transmetre en unes
circumstàncies determinades, (en què hom cerca un text simbòlic que reflecteixi el
152
Marfany pàg.318. Vid també l’evolució sencera de la que Marfany elabora la seva argumentació en: Josep
Massot i Muntaner, “Els Segadors, de cançó popular a himne patriòtic i Massot, J, Pueyo, S., Martorell, O.
“Els Segadors. Himne Nacional de Catalunya” , pàg.11-16; 25-30. i 34-42. (Dep. Cultura GDC1983).
153
Idem pàg.319, l’al.lusió a l’Orfeó es refereix a un paràgraf anterior que em saltat per no fer perdre el fil
argumental que diu: “...Els segadors va començar a ser cantat, espontàniament, a l’acabament d’un miting o
per tancar una vetllada, ara aquí, ara allà. L’Orfeó català va anar prenent el costum de cantar-lo com a final de
conceet i la gent, el de posar-se dreta per sentir-lo. La premsa catalanista va referir-s’hi cada cop més com a
“l’himne nacional de Catalunya” (pàg.318).
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passat, el present i les aspiracions futures d’una nacionalitat amb força i energia). Un
himne que s’havia intentat crear de nou, mitjançant concursos i certàmens, i que no
acabava d’eixir ni quallar en el poble, i en canvi una cançó, si més no inspirada en un
fet d'importància nacional (El Corpus de Sang de 1640), amb un cert reflex de tonada
i estructura popular reeixí a conquerir la voluntat general, amb ajut o sense de
l'opinió privilegiada de la premsa, de l’Orfeó Català, dels catalanistes etc... Al meu
entendre, aquesta no és una tradició inventada, és un himne elaborat en base a
aportacions diverses, segons la visió ideològica i estètica del moment en que es va
crear.
L’argumentació de Marfany, en canvi, és important per clarificar com i quan va
esdevenir “Himne de Catalunya”, i també evitar visions esbiaixades, d’una existència
“atemporal” i essencialista..
Pel que fa a la resta de cançons populars, crec que ja he deixat clar el meu criteri, la
base tradicional, parteix de vegades d’un costum o tema (cançons de treball,
d’amor...), de l’expressió d’una devoció, d’un fet llegendari o real, etc... tramés per
tradició oral, i del que inevitablement existeixen versions de text i melòdiques
diverses, que si s’arrangen musicalment o s’adapten en base a fets raonats i
probables, no deixen de tenir, al meu parer, una arrel tradicional.
Fetes aquestes matitzacions, comparteixo la majoria de les idees exposades per
Marfany, en les dues obres citades sobre l’expansió i la significació del cant coral i de
les cançons populars, així com al suport donat per la majoria del catalanisme a
aquestes activitats, suport que com ja hem dit no va ser tant absolut en altres
empreses musicals, com el Teatre Líric Català, la música de cambra o la simfònica.
L’acceptació d’aquest nou vehicle comunicatiu de valors identitaris, va fer que a
aquells primers reculls de cançons els seguissin molts altres. en els primers anys de
segle, de vegades apareixen a través de premis en certàmens literaris o musicals,
que també van proliferar., i en pocs temps aquests plecs de cançons tradicionals de
contrades i vàlues diverses, enriquiran i formaran part dels repertoris dels cors, i
també del que es va considerar un patrimoni oral inestimable.
Aquest fet i el progressiu valor donat a aquests materials portarà, anant el temps, a la
idea d’aplegar en una gran obra totes les investigacions i recerques fetes de forma
individual, aquesta gran obra serà el “Cançoner Popular de Catalunya”
“Tots els esforços de recuperació del cançoner tradicional menats des de mitjan segle XIX
quedaren sistematitzats i estructurats en el decenni dels anys vint, gràcies a l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, de la fundació Concepció Rabell i Cibils, de mà del seu
marmessor, Rafael Patxot.154
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Rafael Patxot i Jubert (Sant Feliu de G. 1872-Ginebra 1964). Meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor. En
totes aquestes facetes es va distingir, però en especial en la del mecenatge per a la Cultura Catalana, sobretot
en les dues dictadures, que suposaren un fort cop per a aquesta Cultura. Durant el Franquisme, aquesta
activitat va ser duta desde Ginebra, a través de diverses fundacions i activitats.
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(...) A la vegada que era estimulada la donació voluntària de documentació per part de qui en
posseïa, també en 1922 era convocat el primer concurs destinat a premiar reculls de material
folklòric, i l’estiu del mateix any s’iniciaven les “missions de recerca” – treball de camp a cura
d’un músic i un literat- que persistiren sense interrupció, en l’època estival, durant catorze
anys seguits.
Globalment, l’Obra del Cançoner aportà uns fruits abundosos: a mitjan 1936 els seus arxius
superaven els 40.000 documents. La seva tasca es manifestà també amb la publicació dels
155
Materials de l’Obra del Cançoner i del Diccionari de la Dansa. (...)”.

Entretant, els músics i folkloristes debaten i fins i tot polemitzen sobre com han de
ser tractades i harmonitzades les cançons populars catalanes, de forma que no es
perdés l’essència melòdica en l’arranjament. D'entre tots ells, triem un fragment de
J.Llongueras, músic que sense pretendre-ho, ha estat un dels grans teòrics del
moviment coral, en deixar-nos moltes de les seves reflexions sobre infinitats de
temes. En aquest cas és un text que exemplifica com ha de ser harmonitzada la
cançó popular, a través de la manera de fer i ser d'Enric Morera.
“ Feia molt de temps que cercava l’ocasió oportuna per dir omplint un buit imperdonable
que la curta i totjust impressionant història del desvetllament de la música popular
d’aquesta terra havien deixat els nostres especialíssims crítics com Enric Morera, (...).
Aquest músic violent entusiasta desbordat ingenu i franc, d’una franquesa sense igual
brusca i intemperant a l’ensems que bondadosa i inesgotable, havia devingut per l’obra de
les seves personalíssimes i inimitables cançons populars harmonitzades un dels primers,
per no dir el mes fort temperament musical que ha produït fins ara el renaixement
intel·lectual i artístic de la nostra moderna Catalunya.156
“He demanat als meus amics de la Revista musical un petit lloc on estampar sincerament el
meu elogi per aquesta obra, en mon concepte excepcional i única que evidentment marca
una època en la història del nostre desenvolupament musical.”(...)
Jo confesso que no havia vist mai una cosa semblant entre nosaltres ni en lloc perquè es
precís dir-ho i fer-ho remarcar, l’obra de les cançons populars d’en Morera és pel seu
caràcter espontani franc i resolt i per la seva forta personalitat única en el món musical. A
tot arreu se n’han harmonitzat cançons populars i ho han fet amb una gran ciència i amb
una gran habilitat els més renomenats compositors. Aquí mateix entre els nostres músics
hi ha dedicat per un llarg espai de temps, part de llurs energies provant l’amor entranyable
que porten a les coses de la terra, però es precís confessar-ho: el músic tant d’aquí com
de l’estranger, salvant rares i notables excepcions ha atormentat gairebé sempre
inconscientment, a ben segur, la cançó; l’ha vençuda i l’ha desfigurada. El talent del músic
no ha sabut seguir, no ha sabut entendre el que podríem dir-ne la voluntat de la cançó.
Els seus procediments amb tot i que moltes vegades han estat apreciables de veres i
dignes d’estudi, han pogut més que la senzilla bondat de la veu popular, i aquesta
simplicíssima arma s’ha esvaït, ha desaparegut completament en passar per l’intel·lecte
del músic. (...) En Morera ha sabut evitar amb la seva exquisida penetració i aquest és el
gran triomf i qui comença al meu mode de veure, l’amor espontani que el poble sent per
l’obra d’en Morera, i la fe decidida que de molt temps té posada en el temperament del
nostre músic. (...)
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Vid. Artís i Benach, P. “Lluís Millet vist...” op. cit. pàg.215.
Escriu aquesta ressenya en haver publicat Musical Emporium una colecció de la que parla.
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Així la seva obra surt del poble i torna al poble altament transfigurada per l’encantament
evocador d'artista. (..) Per això jo considero aquestes seves cançons populars
harmonitzades, en l’aspecte d’haver esdevingut, per l’influencia i l’emoció del músic, petit i
delicats, selectes poemes musicals exaltant l’expressió del poble, com una de les
nostra música nacional, ara com ara totjust començada a estimar i totjus començada a
comprendre. (...) 157
Després transcriu una de les seves cartes expressant la sensació de Morera en
harmonitzar-les.
“les tracto amb el mateix cuidado i carinyo com quan faig alguna caricia als meus fills que
com que són petits tinc compte en fer-los hi mal. Per això en fa patir tant quan veig que
algú les tracta barroerament, S’han d’estimar força, força que sols així, al tocar-les no se
les malmet.”
Aquestes paraules són tota una lliçó de nacionalisme artístic. Jo hi trobo tot en Morera
(...). Aquell Morera honrat sencer noble generós que tantes vegades ha sigut víctima
d’aquestes mateixes qualitats seves. És el Morera de les cançons el de les sardanes el
dels cors populars, el de les obres líriques i fins els dels grans poemes musicals. Perquè
en Morera mireu-lo com volgueu en el fons és sempre això un infant somniador enamorat
de la terra que l’inspira. El seu geni musical segueix sempre les volades d’aquest amor i
no mes ben rarament quan la llum d’aquest amor sembla faltar-li es quan la seva obra
musical sempre correcta i distingida amb tot sembla perdre la virtut i la força arrebatadora.
(..) ( repeteix la idea: del poble i per al poble).
... elles influiran per sempre més en ell i és més, elles influiran per sempre més en el
poble doncs repeteixo, com marcà una epoca. En Clavé amb els seus cors i amb la
fundació de les seves societas corals, l’ha marcada fermament, En Morera més que cap
altre, amb la seva acció popularment educadora, de retornar al poble el seu verb musical,
exaltat sublimat i dellirant converti d’una vegada per sempre en obra definitiva d’art i amor
i de bellesa". J. Llongueras.158

Aquesta es també la visió del mestre Millet, i d’una bona part dels músics que
dominen el cercle coral. La cançó havia de mantenir la seva essència i melodia i
l’arranjament i interpretació, en conseqüència, havia de ser el més respectuosa
possible per no desvirtuar-la, afegint, només els elements harmònics i
acompanyament indispensable per fer ressaltar la melodia i el text, base primordial
de la cançó popular.
Sobre aquestes directrius dominants, l’harmonització de cançons populars va ser
una feina a la que s’abocaren amb fe un grup de joves que a més de crear un cor al
que destinaven gran part del seu geni artístic i energia, composaven i arranjaven
peces tradicionals per dotar-los d’un repertori variat que incloïa els tres gèneres que
havia desenvolupat des dels seus inicis l’Orfeó Català: Les cançons originals i les
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posa exemple d’aixó, amb algunes cançons de Morera.
RMC nº novembre 1909, J.Llongueras.Enric Morera i les seves cançons populars harmonitzades, pàg..312
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cançons tradicionals harmonitzades, la música religiosa de tots els temps, i el
repertori simfònico- coral universal.
Un exemple del que acabem de dir, ho constitueix la ressenya de Millet, de les obres
que es van oferir en els concerts de quaresma del Liceu, de 1900, on a més d’oferir
una primera audició de la tan esperada “Novena Simfonía de Beethoven”, s’oferí un
ampli i divers repertori que venia a representar la consagració simbòlica de les
aspiracions artístiques de l’Orfeó català i dels cors catalans que seguien llurs passes:
“A Parsifal, seguí com a obra important l’hermosa llegenda Hénora, de nostre estimat soci
honorari el mestre Nicolau, factor principal i ànima d’aquella sèrie de concerts, a qui tant
devem nosaltres i tant li deu l’art musical de Barcelona. (...) A Hénora seguiren obres de
Berlioz, Grieg, Mendelssohn, un poema d’en Lamote, distingit i jove compositor de la terra, i
altres composicions per a orquestra sola.
Per a cor i orquestra hi havia el cor dels pelegrins del Tannhäuser, l’Alel.luia de Häendel, la
meva Pregaria a la Verge del Remei etc... (...)
Doncs bé, ja sabeu com aquell públic es deixà vèncer per nostres cants. Li donàrem humils
cançons de la terra que li devien despertar remordiments al topar-se amb el record de les
concupiscentes melodíes d’òpera que han omplert aquella sala anys i anys; li donàrem
peces d’en Clavé i no els hi semblaren “ordinàries”; música polifònica religiosa d’aquella que
els mestres de capella no s’atreveixen a executar perquè és massa seria, que ocupava parts
senceres de concert, i tot ho aplaudí de debò, i en les peces de més efecte esclataven
verdaderes ovacions. (...)"
Tanmateix seguint amb el Parlament, continua comentant les obres executades
durant aquell any, que després veurem reproduïdes en els repertoris dels altres
orfeons i cors.
"El dia primer de gener, dedicàvem un concert a nostres socis protectors, i en ell
estrenàrem varies composicions, entre les quals
“La mort de l’Escola” (,,,) per a nosaltres l’escrigué el mestre Nicolau, l’amic de cor de
l’Orféó... que s’havia enamorat de la poesia de Mossèn Cinto, no solament per sa
hermosura intrínseca, sinó també perquè aquell quadret hi veia com un simbolisme de lo
que és nostra Corporació: aquell escolanet fill del poble, humil, cridat per Deu a la
Muntanya de la Moreneta, cor de Catalunya, per a cantar, com rossinyol entre verdices,
virolais i Ave Maríes, encarnació de l’esperit popular que sempre serva la fe en Deu i
l’amor a la pàtria.; aquell escolanet, me deia, és l’Orfeó Català, i per això us l’he
composta. (...)
En aquell mateix concert de primer d’any, cantàrem també per primera vegada “La Sesta”,
de nostre amic de Mallorca n’Antoni Noguera, inspiradíssima i suggestiva composició
basada en una cançó popular d’aquella xamosa Roqueta. (...) i l’interessant “Ball dels Ceps”,
del malaguanyat Villegas (...) també es cantà per primera vegada “Pregària a la Verge del
Remei”, lletra de l’Esteve Sunyol, posada en solfa per qui té el gust de dirigir-vos la Paraula
(Millet). Cal fer constar que les quatre estrenes d’aquest concert foren de composicions
d’autors catalans i de caràcter marcadament català. (...)
L'última manifestació artística de l’any... concert del dia de la Puríssima, dedicat també a
nostres socis protectors..... Deveu recordar la importància de les peces que estrenàrem: el
dificilíssim Capvespre, escrit a setze veus per Richard Strauss, és tot un poema radiant de
poesia, última paraula de l’art coral modern; les Balades Gallegas, del malaguanyat Montes,
són el cant de l’ànima melangiosa de Galícia... En el Bosc de León Moreau, distingit
compositor francès de sòlids coneixements, que tan festejat fou per nostre públic, i per últim

454

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

“Les campanes de Nadal” de Joan B. Comes, un dels millors autors de l'escola Valenciana,
que tanta importància tingué en el segle XVI i XVII (...)
Totes aquestes obres, que estrenàrem aquell dia, tenen ànima a dins, i l’Orfeó, estudiant-les
i fent-les conèixer ha fet art seriós al mateix temps que art per a la pàtria.159

Els fragments seleccionats, i les argumentacions que es donen sobre determinades
obres, ens manifesta clarament la premeditació en la selecció i l’esglaonament de
les obres que es treballen, obres que no deixen de pouar en aquelles tres fonts que
hem destacat a començament, i que seguiran en la mida de llurs possibilitats els
altres orfeons i els compositors que escriuen per a ells, (encapçalats pels respectius
directors), com una mena de “manual, o tractat” vers el perfeccionament artístic, i
patriòtic. En ell s’inclou l’antic i el modern, però sobretot l’afinitat d’objectius religiosos
i “nacionals”, en un sentit ampli, doncs inclou la unitat lingüística i cultural dels antics
territoris que havien format part de la Corona d’Aragó, més aquells altres que
tanmateix havien tingut una llengua i cultura propia, ara postrada davant el domini
cultural d’una altre, com era el cas de Galícia. La tria d’obres de Compositors
europeus, segueix la mateixa afinitat religiosa o nacionalista, segons l’entenien en
aquell moment els coetanis. A aquests elements s’afegia l’esperit fraternal i
universalista de la música, i el desig d’innovació i progrés humà que s'atribuïa a
alguns compositors com Beethoven , Wagner o Berlioz .
UN REPERTORI PROPI

En aquest sentit tant l’Orfeó Català, com la resta d’Orfeons, van distingir-se de la
majoria de cors aficionats estrangers, aquests bàsicament interpretaven cantates i
oratoris, mentre en els cors catalans desde els primers moments, hom combinava
les cançons amoroses, amb himnes, sardanes i peces religioses (que habitualment
provocaven una forta devoció en l’auditori), aportaren a més un gènere que es feu
característic del moviment, el poema coral, gènere en què sobresortiren molts
compositors catalans, entre els pioners el mestre Lamote de Grignon, quina obra “La
Nit de nadal” era i ha estat de forta transcendència en el perfeccionament vocal i
interpretatiu dels cors.
“El lloc d’honor del programa, fou reservat a l’idil·li simfònic vocal, d’en Lamote de
Grignon La nit de Nadal. Aquesta notable producció que va ser estrenada fa vuit
anys per l’Associació Musical, amb el concurs de l’Orfeó Català a Novetats, l’hem
tornada a escoltar amb tant o més gust que llavors, provant això que es tracta d’una
obra sincera, escrita sense prevencions ni prejudicis, escoltant-se l’autor a si mateix,
per lo qual assegura a aquella llarga vida. Les qualitats que més sobresurten deixant
a part la forta tècnica de l’autor, que li hem reconegut sempre, son l’unitat d’estil,
dintre ses justificades variants d’expressió, el caràcter genuïnament català que es
remarca bé en les seves inspirades melodíes i les diverses modalitats de sentiment
que apareixen en els variats números fidels sempre a l’esperit del text.160
159

Millet, Ll. “Pel nostre Ideal” pàg. 18-22.
El subratllat ésmeu, i assenyala les característiques o qualitats d’una obra concebuda dins un estil o escola
catalana de composició, que es basa en la tradició de la cançó popular.
160
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L’obra que dura prop d’una hora sense cap interrupció, fou escoltada amb interès
més gran, sens mostra de fadiga i aplaudida al final amb un entusiasme dels més
vius. L’autor, junt amb els solistes i el director de l’Orfeó Gracienc, institució que
tingué al seu càrrec la part vocal, van haver de presentar-se forces vegades per a
rebre els aplaudiments de l’auditori.
En vista d’una prova tant eloqüent del mèrit d’aquella obra, preguntem ara nosaltres: entre
les produccions dels nostres músics més dignes de traspassar les fronteres ¿no hi té un
lloc ben assenyalat l’admirable idil·li de Lamote?.161
ELS MITJANS DE PROPAGACIÓ.

L’esperit de modernitat i innovació els porta a seguir molt a prop l’evolució i actuació
del que es fa a Europa, tant en l’art coral, com en el moviment simfònic i en altres
gèneres musicals, aquest serà un dels motius pels quals es va crear “La Revista
Musical Catalana”, quins objectius inicials es compliran a bastament, aconseguint a
més establir una interrelació sòlida amb les principals publicacions i centres musicals
d’arreu del món.
“(...) Aquesta publicació és portaveu de l’Orfeó Català, i aquesta entitat ha executat
música de totes èpoques, des de les melodíes gregorianes fins a Richard Strauss,
passant per Josquin, Palestrina, Victòria, Mozart, Beethoven, Berlioz, Wagner i Cèsar
Franck. ... i com que en nostra terra no n’hi ha papers que parlin exclusivament de
música, nostra Revista tindrà un caràcter general, és a dir, que no solament procurarem
donar noticia completa del moviment musical de Catalunya, sinó també de l’estranger”162

Per finalitzar, Millet expressa clarament el paper de lideratge que hom li ha atorgat,
a ell i l’Orfeó Català, dins el moviment coral, i com malgrat no existir encara una
entitat que coordini i organitzi aquest creixement “espontani”, la Revista, portanveu
de l’entitat, farà la funció d'ensenyament, coordinació i propaganda que el
moviment necessita per adquirir solidesa i homogeneïtat.
“... Però en lo que tindrem un especial amor serà en donar compte del moviment de les
societats corals catalanes, sobretot d’aquestes més modernes que segueixen les petjades
de l’Orfeó Català, i que per això les considerem com germanes estimades. D’elles
parlarem sempre amb gust: dels seus avenços, els seus programes, dels seus projectes,
sempre que corresponguin als ideals que les han engendrades, és a dir, a fer art noble i
català, per a Catalunya. Cada una d’elles és una branca de l’arbre l’ufanor del qual
demostra que la cultura musical catalana va creixent i arrelant en nostre poble.... perquè
el ventegen l’aire pur de nostres tradicions, el de nostres cançons i el de les pures
creences de nostres passats.
Per elles, per aquestes germanes nostres, s’escriuen especialment aquestes pàgines.
Que en prenguin la bona voluntat; i si en elles quelcom hi aprenen, nosaltres ja ens
donarem per molt ben pagats de nostre treball.

161
RMC, Nov.-Des. 1910 . Palau de la Música Catalana El concert –presentació de l’Orquestra simfònica de
Barcelona. pàg.353.
162
Millet, Ll. “Per què?”, primer nº de la RMC, gener de 1904.

456

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Som pocs i febles per a la tasca que ens proposem, però tenim fe i pressentim que aviat
serem més i que això arrelarà. (...) Al davant d’ells hi tenim el mestre Pedrell, que amb
amor ens dóna la mà i en aquest primer número inicia una sèrie d’articles que han de
començar a senyalar les fonts d’on havem de beure la perduda tradició musical catalana.”
(...)”.
En aquesta tasca d’educació i propagació, una de les feines més importants va ser la de
donar suport a les entitats i a l’obra dels compositors que hi treballaven per al moviment
coral.

CANÇÓ CATALANA VERSUS “GENERO CHICO”.
Marfany ha explicat i resseguit, la importància i influència del “género chico” a la
Catalunya finisecular, tant a Barcelona, com fora d’aquesta ciutat, on les obres del
“género chico”, constituïen el plat fort de les Festes majors163, Aquesta oferta és
complementava amb obres de teatre català. La balança favorable a les obres
castellanes, s’agreujava a més pel fet que les catalanes eren interpretades
normalment, per companyies d’afeccionats, amb representacions úniques o
escasses de cada obra, mentre les castellanes (representades habitualment per
actors professionals) s’acostumaven a fer diverses sessions de la mateixa obra, fet
que constituïa un altre punt favorable a l'èxit de públic i al seu rendiment econòmic.
D’altra banda, el teatre català sovint es representava en cercles catòlics, casinos i
associacions catalanistes, és a dir que sense aquesta “protecció” probablement
haguessin estat encara menys el nombre d’obres representades.
Marfany, indica com aquests factors ampliaven les diferències entre ambdós sectors,
afavorint la predilecció del públic per les representacions castellanes. Al meu
entendre, tot plegat no deixa de ser una qüestió de mercat. En primer lloc les
companyies de teatre castellà, són i poden ser professionals perquè com ja s’ha dit
era un tipus d’espectacle sol.licitat pels pobles i per tant viable econòmicament; en
canvi no succeïa el mateix amb les companyies de teatre català, que a més de
cercar una protecció cultural, només podien assumir els costos de la representació
en base a la semi-professionalització i voluntarisme de la majoria dels participants,
en l’espera de que la situació canviaria si hom aconseguia fer variar les preferències
del públic.164
Per altra part, les companyies de teatre català, tenien un àmbit d'actuació molt petit,
mentre les de teatre castellà, podien anar de gira arreu d’Espanya amb el mateix
espectacle, la qualcosa aconseguia amortitzar millor el cost que representava posar
una obra en escena.
Tenint en compte aquests inconvenients, i la dèria de modificar els costums socials,
no es estrany que malgrat la manca de recursos hom intentés protegir, ni que fos de
forma amateur, aquesta via de combat contra una activitat que els catalanistes i la
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Id. op. cit. pàg. 313.
Vid. Adrià Gual, Mitja vida de Teatre. Ed. Aedos.Barcelona 1967.
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mateixa Església Catalana consideraven nociva en el camí de l’educació del poble, i
contràries, en la seva visió, a la tradició i la moral que volien imposar.
Cal recordar que els successius intents per fer viable i competitiu el Teatre Català, i
especialment el Teatre Líric (en interès de contrarestar la influència castellana) van
anar fracassant, malgrat l’empeny i les actuacions de músics com Morera, Vives,
Granados etc... i de dramaturgs com Gual, Iglésias o Maragall.165
“Pel que fa al consum líric popular, l’esforç reformador va conduir a la primera temptativa
significativa de crear un model d’aquest gènere en català, denominat Teatre Líric Català,
organitzat per Morera al Tívoli el 1901, seguit d’un altre esforç empresarial en el si dels
Espectacles.Audicions Graner des de l903 fins a 1908, que ja han estat estudiats a la meva
tesi. La competència deslleial del teatre en castellà fou decisiva per diluir aquest projecte que
venia carregat d’intenció cultural i musical.166 “.

Són diverses les raons per les quals aquestes iniciatives no reeixiren, en especial
la manca de suport i l’excés de crítica “rebentaire”, que significaren a alguns
melòmans modernistes.
“Habéis hecho, delante del espectador sereno, queridos amigos míos, un
papel
verdaderamente lamenable. Nunca, como en esta ocasión, me pareció huaya y justa
aquella grotesca disertación de Mime criticando la impericia, inexperiencia y absoluta
ignorancia del forjador Sigfrido. Y en verdad que a vosostros, idólatras superficiales de
Wagner, no os cuadra del todo merecer con tanta justicia todo el peso tremendo de su
sátira.
Habéis rechazado por malas o anodinas todos, absolutamente todas, las obras
estrenadas en el escenario del Teatre Líric y en lugar de avergonzaros de vosostros
mismos, defensores de una región que, en la primera ocasión de abrir los labios, decia
cosas tan abominables a juicio vuestro, ; en lugar de callaros corridos de tan espantoso
mentís a vuestros ditirambos catalanistas; en lugar de tener, por lo menos, el valor de
vuestras convicciones y declarar honradamente lo que apuntasteis con insidia- que el
género chico castellano es més perfecto y tiene más derecho a la vida que el mismo
género catalán- cometísteis con vuestros lectores la más servil de las bajezas y les
engañasteis a sabiendas, cargando sobre los iniciadores del Teatre Líric todo el peso de
un delito común, en el que, después de todo, tanta culpa tenéis vosotros, escritore
catalanes, como los demás, esto habria sido noble y estoico por lo menos. Hubiera sido,
además ,serio y nuevo como ninguna de vuestras costumbradas novedades. Yo os
asguro con mi firma y mi palabra que por parte de los iniciadores del Teatre Líric Català,
nada ha faltado de cuanto podía coadyuvar al buen éxito de su empresa: laboriosidad,
constancia , inspiración y desprendimiento.”167

En efecte, el Teatre Líric, i el Teatre Català, patiren sempre l'excessiva crítica i la
manca de suport per part d'empresaris i aficionats, en canvi, un gènere,
aparentment menor, com va ser el cant popular, va reeixir en l’empresa de constituir
un espectacle de força i potència semblant al que fins aleshores arrossegava el
165

Per veure l’evolució i la problemàtica del Teatre Català en aquesta època, Vid. Curet, f. “Hª del Teatre
Català”Ed. Aedos 1967.
166
Aviñoa, X. op. cit. pàg. 50 també fa un repertori de les obres representades.
167
Vegeu E.Marquina. "Teatre Líric", Pèl & Ploma del 15 de febrer de 1901.
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“género chico” i el màxim adalid d’aquest triomf el va constituir l’Orfeó Català en les
seves actuacions i repertoris. La justificació d’aquest triomf emocional, la trobem
entre molts altres en els escrits de Lluís Millet.
“(...) L’Orfeó Català és estimat per la gent intel.lectual com un trobador nou que, cantant,
desperta sentiments nobles, refent l’ànima catalana, ajudant al revifament de les arts belles,
peixant la fam d’ideal de nostre poble, aixecant-lo del que es baix i material i enlairant-lo cap
a les coses altes i espirituals. (...) Els homes formen races per necessitat de sang, de
tradicions, de costums, de la terra i cel que els rodegen; aquest conjunt d’individus formen,
un, indivisible; un gros cos i una gran ànima que també té i amb més força les necessitats de
l’individu simple; necessita pa per al cos i pa per a l’esperit. (...)
Nosaltres som de raça catalana; nosaltres representem en aquest gros cos i ànima catalana,
una part de son esperit, la part emotiva, la part sentiment; i com més aquest sentiment sigui
pur, noble i enlairat, més digna serà la personalitat catalana. Catalunya en té moltes de
necessitats materials, però potser no tantes com es pensa. Si els que som elements moral
no revifen de valent la part noble d’aquest ésser, el desequilibri el portarà a l’embrutiment..
Heus aquí com és noble i delicada, la nostra tasca. Havem de tocar-li el cor, al català; havem
de cridar-li contínuament: Sursum Corda, ; amunt els cors! i perquè ell ho senti, és precís que
ho diguem amb veu plena d’emoció i amor (...) És a dir amics meus: Si volem que Catalunya
ens escolti, que vingui a nosaltres, que aixequi el cor enlaire, li hem de donar art seu propi,
moll de sos ossos: Art Català. (...)”168

El discurs sencer, és al meu entendre un dels textos que millor expressa el
programa d’aquell Catalanisme Ideal, que pretén la nacionalització de Catalunya,
sota uns valors conservadors i religiosos, que implica totes les esferes de la vida, i
també de l’art, i el suport que tothom havia de donar, en especial les classes
dirigents i intel.lectuals.
Aquests suports no van ser suficients per generar una consolidació competitiva del
Teatre Català, en les diverses provatures i campanyes que desde diversos sectors
es van assajar en aquesta etapa, potser perquè com apuntaven ja els contemporanis
no tota la responsabilitat estava en el públic, i molta en les empreses, crítics etc..
“Una nova temptativa de teatre líric s’ha realitzat de poc, no seguida malauradament dels
positius resultats que foren d’esperar, car poc temps després d’inaugurada la temporada,
la companya ha tingut de plegar o bé refugiar-se en altre gènere teatral.
Certament és ben de doldre que el nostre teatre líric no pugui establir-se d’una vegada a
la nostra ciutat.
a què es degut? potser sense necessitat d’enfondir gaire, ne trobarien les causes; una de
les quals, al nostre entendre, tal vegada la primordial, creiem que radica en les empreses.
En 2 diferents bandes s’ha intentat de nou el teatre líric català: en el Teatre Espanyol del
paral·lel i en el Teatre Granvia, corrent la direcció musical a càrrec del jove mestre C.
Montserrat Ayarbe.
Dolem-nos de que fracassés la nova temptativa i sobretot de la del primer teatre per
tractar-se d’aquella popular barriada i pels bons auguris amb que havia començat,
168
Millet, Ll. Parlament a la Junta General, 21 gener de 1903. El contxte d'aquest parlament recordem, és un
bienni molt conflictiu desde el punt de vista social- vagues 1902- i de crísi en el primer partit catalanista- La
Lliga Regionalista- que havia tornat l'esperança en la victòria catalana front al centralisme.
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Veritablement donava bo de contemplar aquell senzill públic que acostumava a concórrer
als estragats espectacles que s’hi fan, entusiasmat amb la bellesa de La reina vella i la
Sta. Espina, o amb l’alegria sana de la reina del cor, la barca, les roselles, l’alegria que
passa i altres.
Més això no durà gaire: l’empresa morí i la satisfacció plàcida de la bona gent s’acabà.
Lamentem-nos novament de la fi del teatre líric català al paral·lel i lamentem-nos en
doblement, perquè aquesta vegada (com altres tantes) la culpa no ha sigut pas del públic,
sinó de l’empresa, car aquell hauria anat responent si aquesta hi hagués correspost
organitzant bé la companyia, bastant fluixa per cert, i sacrificant-se bon xic més en
presentació de les obres.
Per la mateixa o semblant causa tingué de tancar portes l’empresa del Teatre Gran via, la
qual, durant el poc temps que actuà ens donà algunes estrenes, tres de les quals
sortosament despertaren força interès (...)
Bona acollida féu el públic a La Festa major, que es distingeix pel seu bonic llibre, d’aire
popular ben escaient, al que acompanya una música força agradosa, feta traçudament. El
número que conseguí major èxit fou una bella sardana, que el públic celebrà
entusiàsticament, Vila Calmosa obtingué també una bona acollida, acreditant la música
del reconegut talent del malaguanyat mestre Oró.169

Ara bé, els concerts i les sarsuel.les eren espectacles ben diferents i per tant, el
públic va continuar demanant i acudint a aquelles representacions en castellà,
probablement perquè era una varietat no sols estesa, sinó potser tant necessària a la
població com la de les cançons populars catalanes, (encara que ningú ho volgués
reconèixer així), i malgrat que els teatres i les representacions de sarsueles, eren
plenes, socialment, es va imposar la “doble moral” d’abominar d’elles, i aplicar-les
tota mena de prejudicis i prevencions en conjunt, sense discernir que algunes
d’aquestes obres no eren tan ínfimes ni immorals com volien pintar-les. Eren això si,
obres de tonades senzilles i rítmiques, (“enganxoses”, com diríem ara), que sovint
expressaven estats d’ànima i sentiments propis de la vida del poble.
La pregunta següent és obvia, ¿per què el Teatre, en especial el Teatre Líric Català
no va reeixir, mentre el cant coral i altres varietats musicals, si ho feren?, al meu
parer perquè a més de ser un producte social molt ben adaptat a l’esperit i les
necessitats de l’època, era també molt més fàcil i econòmic de portar a terme. En
els concerts corals, aplecs sardanístics etc... hom podia participar activament, i a
més de distreure’s, es produïa una reacció emotiva, que es traduïa en un fort
apassionament musical i extramusical; els assistents sintonitzaven i s’identificaven
amb aquells ídols tant propers a les seves vides,
En acabat marxaven plens d’un mateix esperit nacional i amb la convicció d’haver fet
quelcom més que gaudir de bona música. Encara més, aquelles cançons, aquelles
melodies podien ser cantades i recordades després de forma individual, i d’aquesta
manera es completava el cercle i l’objectiu final de l’obra: del poble i per al poble.
“... Es una vocació, la nostra; i aquesta vocació, com més treballarem, més l’estimarem,
més serà vida de la nostra ànima... Havem de treballar sempre, colpejant fortament els
169

RMC, Lluís Millet, “ Teatre Líric”. Marc 1910.
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obstacles, de manera que, fins en el mirar, en el caminar, en el nostre posat, se’ns
conegui que som cantaires de la Pàtria, de la Fe i de l’Amor.
I aquest cant l’havem d’encomanar a tothom que ens envolta, per graus, a tota l’extensió de
la gran família catalana, fins que tothom vibri en el mateix cant nostre, en l’amor nostre; fins
que Catalunya sigui una en cos i ànima, tota inflamada de l’amor bellesa, d’aquest més pur
170
ideal que ens fa fills dignes del sublim Principi de totes les coses. (...)”

Aquest misticisme popular, (difícil d’entendre i fins i tot acceptar desde un
racionalisme escèptic, i quan existeix una autèntica llibertat d'expressió) és, i
constitueix la grandesa del llenguatge musical, capaç de moure les emocions
dormides, o crear-ne de noves insospitades, i en definitiva, és aquest fenomen de
histrionisme col.lectiu, el que va generar el cant coral, com més tard ho crearien els
esports de masses171.
El que potser no van entendre els enemics del “género chico”, és que un sentiment
semblant al descrit inspirava en el poble determinades peces o cançons contingudes
en les obres més demanades.
La lluita contra aquell gènere, era també la lluita d’una classe amb aspiracions
intel.lectuals i avantguardista, incapaç de veure en aquest gènere res més que una
lacra del poble un senyal de la seva incultura atàvica, i de la dominació d’una
Espanya castissa, que s’havia de combatre per força, i la manera de fer-ho era
donant música de qualitat en dosis progressives. L’efecte de les cançons populars es
manifestava bon “antídot” contra el “verí” inoculat per la dominació castellana, de la
que com deia Rusiñol calia defensar-se “a cops de cançó”. En aquesta lluita cega, i
sorda, no van entendre que estaven oposant dos gèneres, que lluny de ser
incompatibles es complementaven en la seva essència popular.
Com hem dit abans, no es va eradicar el costum, perquè al meu parer, el poble és
savi en la seva senzillesa, i així com moltes de les cançons i obres del “género
chico”, van ser oblidades, altres, probablement les de més qualitat, van resistir
l’embat del temps i les demonitzacions, per demostrar que l’art no és unívoc ni té
tendències absolutes, i que quan una obra té valor és capaç de resistir les
oscil.lacions cícliques de tendències i modes.

170

Millet, Ll. Discurs Als Cantaires de l’Orfeó Català, celebració de les Audicions Missa de Bach. 1912.
Es un efecte de transferència emotiva molt particular, que es veu potenciat en circumstàncies restrictives
de llibertat, quan els símbols i la reafirmació són quelcom necessari per reivindicar-la i hom ha d'aprofitar els
mitjans més inverosímils per a manifestar una idea col.lectiva.
171
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9.6-EVOLUCIÓ D’ENTITATS I REPERTORI
Seguint la Revista Musical Catalana, en els seus primers anys de vida, hem establert
una mitjana anual de 20 entitats corals, de les que la Revista Musical informa de les
seves actuacions i esdeveniments més importants, en aquestes s’hi inclouen
Catalunya Nova i la Societat Coral Euterpe, que dins de les entitats que no
segueixen les mateixes pautes que l’Orfeó Català, són les més representatives i de
més prestigi.
Respecte a les que tenen una vinculació més estreta amb el cor de Millet, 10
corresponen a Barcelona, i la resta estan distribuïts per tota Catalunya, aquests són:
Orfeó de Blanes, Canetenc, de Cassà de la Selva, de Prats de Lluçanès, de Girona,
de Vic, de Lleida, de Manresa, de Mataró, d’Olot, etc... A aquests s’hi sumaran
també notícies de societats corals claverianes de certa importància, a Vilanova, el
Vendrell, Reus, Figueres, etc... , perquè cal recordar que l’esperit de fraternitat dins
el moviment coral sempre es va defensar dins l’Orfeó Català, malgrat la seva
condescendència, en saber-se el més admirat i reconegut.
Dins de Barcelona, cal precisar, que també es donen informacions sobre algunes
Capelles religioses, cors claverians molt actius (La familiar obrera, Lira Orfeó etc...), i
també dels cors de les Associacions musicals més importants com: Associació
musical, Societat filharmònica, Circol musical Bohemi, etc...
Cal ressaltar que la vida d’aquestes entitats, i per tant les seves actuacions públiques
són molt variables, algunes només en fan 1 ó 2 l’any (generalment per mostrar els
seus avenços als socis protectors) i d’altres, les que solidificaran més ràpidament en
faran més de cinc (com l’Escola Coral de Terrassa, l’Orfeó Manresà, el de Sabadell,
de Tarragona et...), cap d’elles però arribarà al nombre de concerts que ve celebrant
anualment l’Orfeó Català.172
De vegades, hi ha anys en blanc, fins i tot en entitats que han tingut una llarga
trajectòria, com són l’Eco de Catalunya, l’Orfeó Gracienc, o el mateix Orfeó de Sants.
El fet que la Revista no ressenyi les actuacions no pressuposa obligatòriament un
temps d'inactivitat, sinó que cal explicar-ho per raons més trivials com: selecció per
excés d'informació, per no haver arribat a temps a la redacció, per manca de
corresponsal cronista, etc, o bé no s’hagi considerat prou rellevant en relació a
altres actuacions ressenyades. També s'hi dona el cas de societats que han estat
un temps sense activitat, i després s'han reestructurat, i en aquesta ocasió la revista
dóna informació dels canvis en la direcció, components etc..., d'aquí que malgrat la
possible parcialitat o la imprecisió de dades, constitueix la font més sistemàtica i
fiable per a resseguir el moviment coral en el seu conjunt, excepció feta de les
associacions claverianes, on els seus portaveus "La Aurora" o "El Eco de Euterpe"
donen notícies més precises de les activitats i actuacions dels seus cors associats,
tant pel que fa a l'àmbit musical, com a la dinàmica associativa.

172

Depenent dels anys una mitjana de més de 15 actuacions.
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Quelcom que destaca en totes elles és la uniformitat en les actuacions i repertoris
entre 1904 i 1917, així com la graduació en les dificultats de les peces que
s'interpreten, en funció dels anys de vida i consolidació de les entitats. A més dels
himnes propis de cada entitat, "Els Segadors" i "El Cant de la Senyera" constitueixen
un repertori comú, a les que s'hi sumen les harmonitzacions de cançons populars
catalanes més tradicionals com "Els tres tambors" o "Rossinyol", algunes peces
emblemàtiques de Clavé "Els pescadors", "Les flors de maig", etc..., i també d'autors
creadors d'escoles nacionals com E. Grieg, C.Franck, o R. Wagner.
El repertori més interpretat en els programes dels cors catalans, citats per la revista
musical catalana entre 1904 i 1917 son les cançons populars harmonitzades i les
obres originals d’autors catalans, entre aquests:
Balcells, El nocturn, les ginesteres, voltant la senyera (himne de l’Orfeó Gracienc),
plany d’una mare.
Borràs de Palau: La Sardana.
Clavé: Els pescadors, les flors de maig, els xiquets de Valls, Pel juny la falç al puny,
Goig i planys, De bon matí, el somni d'una verge.
Cumellas Ribó: Muntanyes regalades, el dimoni escuat.
Lamote de Grignon: Cançó d’abril, l’angel de la son.
Lambert: El soldat i la donzella, els tres tambors, la núvia, Non-non..
Lapeyra: La filadora.
Mas i Serracant lo pardal, muntanyes regalades, la baldufa.
Mateu: La nit, l’estudiant de Vic.
Millet: El cant dels ocells, jovenívola, Pregaria a la Verge del Remei.
Morera: “Lo rossinyol”, Sant Ramon, Solta l’olm, Himne de l’arbree fruiter, la nostra
nau, primavera eterna, canço de bressol.
Nicolau: La filla de Maria, (noies), La mort de l’Escolà, Divendres Sant., Cant
elegiac.
Otto Sant Dilluns, Serenata, Marxa dels moliners.
Pecanins: El mestre.
Pujol : Fum, fum, fum.
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A aquests autors i obres, cada cor i orfeó acostumava a programar sovint obres
originals o harmonitzades pels seus directors i subdirectors, que fora de les citades,
no acostumen a formar part del repertori habitual dels altres cors.
Entre els autors i obres religioses, hom segueix bastant en la mida de les seves
possibilitats les pautes donades per l’Orfeó Català, el mateix passa amb la polifonia,
entre les més programades en aquests anys en trobem:
Bach, en especial els corals Jesús ànima meva, Lloa l’altíssim.
Jannequin, Cant de l’alosa, Joliu bosc, Aucellada.
Joaquim de Prés, Ave Criste.
Palestrina, Credo de la Missa del Papa Marcel....
Victòria, Glòria i Sanctum de la Missa O quan gloriosum....

Entre els autors estrangers, més programats en els concerts trobem:
Cèsar Franck, Les benhaurances.
Grieg, La pàtria nova, xiula fuet, cançó de nois, marxa nupcial, violetes.
Mendelsshon, Si a Deu plau, Brindis del Rhin, cançó de taverna, Pels camps.
Rolland de Lassus, Oh quin gran eco, La verema.
Saint-Saëns Calma de nit, arbres i flors.
Wagner, diversos fragments d’obres, en especial La Marxa de Tanhaüser
Weber, Barcarola.
Zöllner, Marxa dels moliners.
Un cas especial el constitueix el compositor gallec Montes, a qui seguint
l’exemple de l’Orfeó català, els cors programaran sovint en aquesta etapa: Negra
nit, la buena sombra, una nit a l’era del blat, lleugeres orenetes, lluny de la terra,
normalment cantades en llengua gallega.
La majoria d’aquestes obres les va començar a cantar l’Orfeó Català en la seva
etapa inicial, i van constituir com hem dit, una mena de tractat de cant coral de
menys a més dificultat. Aquest extrem, el podem comprovar després, quan la
Revista Musical Catalana fa la crítica o ressenya dels concerts i comenta el fet de
que malgrat el poc temps que una determinada entitat ve funcionant, ja es capaç
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d’interpretar amb correcció determinades peces, que l’Orfeó ja havia interpretat molts
anys enrere.
Per exemple, el 1907, la RMC, ressenya el concert de l’Orfeó de Sants del 17 de
març als seus protectors, i diu així:
“...les obres del programa foren dutes a terme pels orfeonistes amb una justesa poc
corrent... emprenent-hi aquell sentiment i caràcter propi de cadascuna d’elles”, Val a dir
que en aquest programa hom incorporava Palestrina, un dels autors considerats forts en
la interpretació i maduració de cors, així com en l’educació musical del públic”

En 1908, en comentar la prova anyal (8 de novembre), de l’Orfeó de Sabadell, que
ja havia arribat a 150 coristes, diu:
“... interpretà amb força encert un programa ben atractiu, compost d’obres la majoria
d’autors catalans, essent de César Franck, Victoria i Jannequin les estrangeres (...) L’èxit
del concert pot dir-se que va ser l’Aucellada ( Jannequin)... i es compren que sigués així,
car l’Aucellada és obra de prova, i a més de poder fruir les seves belleses musicals, el
públic sabadellenc tenia gran interès en conèixer l’execució que el seu renomenat “Orfeó”
li donaria, i en veritat s’ha de dir que no sortí pas desenganyat, car tant el director, senyor
Planes, amb l’experta direcció, com els coristes amb el seu bon gust, en feren ressaltar el
brillant color i tota la poesia que conté.”

D’aquest extrem en podrien donar multitud d’exemples al llarg dels anys (alguns
dels quals donarem en comentar altres temes), que afecten els cors, valgui l’exemple
per mostrar aquell guiatge i patrocini que exercia sobre tots ells, en els més variats
aspectes; per exemple, en fer la ressenya d’una de les primeres aparicions de
L’Orfeó Gracienc, el juny de 1904, comenta: “Que es pot convertir en un dels millors
orfeons de Catalunya", però què "li manquen elements en la secció d’homes”,
igualment aconsella que “les senyoretes havien d’adquirir la inflexió de veu
necessària per a matitzar bé”.
També tingueren especial importància en molts cors, les cançons ritmades de
Jacques Dalcroze (Els Reis, Kiri-Kiri-ki, Ronda del nen que no vol menjar les
sopes, Rondes dels bons treballadors, del faldelli, de la nuvia, etc...) i de la
compositora catalana Narcisa Freixas ( Els bons companys....) obres
interpretades per les seccions de nois, a qui en alguns cors i escoles corals se’ls
destinava una part del concert, fent les delícies del públic.

9.7-ELS COMPOSITORS.
Com venim dient, el creixement i millora del moviment coral, va ser una obra
col.lectiva en la que tingueren un paper important tota una munió de músics catalans,
que hi col.laboraren en la creació d’obres fetes per als cors, alguns d’ells emergits a
través de la dedicació a un cor o Orfeó i també a través dels certàmens musicals que
sovintejaren arreu, presidits pel de més prestigi entre tots La Festa de la Música
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Catalana173, altres com a complement a la seva carrera en el món simfònic o
camerístic. Dins de l’estol de músics catalans que desenvoluparen la seva obra en
aquesta etapa, i que Aviñoa classifica en dues generacions diferenciades174,
ressaltem entre els pioners del moviment coral una primera generació (la modernista
o contemporània a aquest moviment cultural), nascuts entre 1854 i1894, formada
per:
Apel.les Mestres (1854-1936), Antoni Nicolau (1858-1933), Ramón Goberna
(1858-1934) Narcisa Freixas (1859-1927), Francesc Alió (1862-1908) , Josep
Lapeyra (1862-1924),), Enric Morera (1865-1942), Josep M. Comella (1865-1838),
Domènec Mas i Serracant (1866-1944), Joan Gay (1867-1926), Joaquim Cassadó
(1867-1932), Enric Granados(1867-1916), Lluís Millet (1867-1941), Joan Borràs de
Palau (1868-1953), Josep gols (1870-1938) Amadeu Vives (1871-1932), Joan
Lamote (1872-1949), Angel Rodamilans (1874-1936) Lluís Romeu (1874-1937), i
Josep Cumellas i Ribó (1875-1940).
I una segona generació, que completà l’obra i el relleu generacional pel que fa a
la composició i també en molts casos a la direcció de cors, formada per:
Jaume Pahissa (1880-1969), i Eduard Toldrà (1895-1962), Cassià Casademont
(1875-1963), Josep Barberà (1877-1949), Joaquim Nin Castellanos (1879-1949),
Francesc Montserrat Ayarbe (1879-1950), Joan Llongueras (1880-1953), Joan
Manén (1883-1971), Joan B. Lambert (1884-1945), Manuel Borguñó (1884-1973),
Cristòfor Taltabull (1888-1964), Antonio Massana (1890-1966), Joan Gols (18941947), Joaquim Zamacois (1894-1976), i Agustí Borguñó (1894-1967).
La influència d’aquest moviment en la transformació del repertori coral, no va restar
dins les nostres fronteres, sinó que fruit del prestigi personal dels músics i intèrprets
catalans, s’estengué a alguns països d'Europa, i fins i tot d’alguns països
llatinoamericans i dels Estats Units, on directors de prestigi, com Richard Strauss,
Vicens D’Indy i Kurt Schinder, adaptaren i composaren obres per ser interpretades
pels seus cors.
També dins d'Espanya, en especial entre les nacionalitats històriques, hi hagué un
fèrtil intercanvi de repertori, en especial de cançons populars de cadascuna de les
regions. També aquí cal destacar l' actuació pionera de l’Orfeó Català, primer a
interpretar cançons populars gallegues i basques, i a establir contactes amb músics i
compositors interessats amb el gènere coral a tota Espanya: Nemesio Otaño,
Eduardo L.Chavarri etc...

173

Iniciativa que com sabem no es va poder materialitzar per part de l’Orfeó fins 1904, malgrat les temptatives
existents desde 1897. Al llarg d’aquest treball fem referència a molts d’aquests certàmens que s’anaren
organitzant per la majoria de poblacions catalanes.
174

Aviñoa, X., “Musica: modernització....” op. cit. pàg. 41.
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9.8-EL CANT CORAL EN ELS CENTRES CATALANISTES A L'ESTRANGER.
La fermesa de que és una tasca educadora i eficaç en la integració social i en la
propagació dels valors “patriòtics” fa que aquella “moda” de crear cors i cantar,
s’expandeixi fins i tot als col.lectius que marxen de Catalunya i que fan colònia en
altres indrets de la Península i fins i tot de l’estranger. Sabem de l’existència de cors i
Orfeons, així com de casals catalans per tota llatinoamèrica, en especial Cuba i
Mèxic, i Filipines, antigues colònies on es van crear cors amb el nom d'Orfeó
Català, de La Havana, de Mèxic, i de Manila, respectivament. Anys més tard,
també es crearia El Casal Català de Buenos Aires, i dintre d’ell l’Orfeó Català de
Buenos Aires (1913).
"Desde Manila Amb motiu de la benedicció i entrega de la Senyera del Orfeó català
d'aquesta ciutat, qual fundació ha estat molt ben rebuda per la nombrosa colònia catalana,
com ho prova el que malgrat el poc temps que d'existència ja compta amb més de doscents socis protectors, s’organitzà el dia 21 del passat març una hermosa i patriòtica festa.
A les 10 del matí, en el saló d’actes artísticament adornat, tingué lloc el solemne acte de
la benedicció de la Senyera pel R.P. J.Rafel Mateu, a la qual els seus padrins, li posaren
el nom de Montserrat.
Després d’aquesta cerirmonia, el P. Mateu pronuncià un hermós discurs de tons patriòtics,
glossant les glories que simbolitza la senyera barrada.
Començà la festa l’Orfeó Català cantant la inspirada composició de Vives L’Emigrant,
força adequada a l’acte, com així els Segadors, amb que terminà, escoltats a peu dret per
la nombrosa i selecta concurrència que omplia les espaioses sales del casal de l’Orfeó,
que abans d’acabar el patriòtic himne esclatà en unànime i xardorosa ovació i
aclamacions.
Per solemnitzar tant important acte la Junta organitzà un concert en obsequi als socis del
Orfeó Català, el qual tingué efecte a les 9 de vespre, davant una gran i selectissima
concurrència en la que figuraven les mes distingides famílies de Manila. (...)"175

Creiem prou interessant seguir la crònica una mica més per veure el tipus d’actes i
rituals que celebraven aquests orfeons de la diàspora, a més de comprovar com
en el repertori es fa una barreja de peces habituals dels orfeons catalanistes i de
les societats claverianes, un fet que poques vegades es donava en el Principat:
“Fou en aquest moment quan es feu entrega oficial a l’Orfeó Català de la hermosa
ensenya que les dames de la Colònia catalana li han regalat, sent els padrins qui en nom
de les donants l’oferien al Sr. President de l’entitat, el quan rebent-la visiblement
emocionat de les mans de la senyora Candelaria G. de Guamis i d’en Esteve
Puigdengoles, la besà efusivament, promovent en el públic aquest acte de sincer
patriotisme una ovació grandiosa, a la que s’ajuntaren majestuoses i enternidores les
patriòtiques estrofes dels Segadors.
El Sr. President En Ignasi Arnalot, agraí el valuós obsequi de les dames amb paraules
oportunes i sinceres enaltint ben justament la idea de l’ofrena de l’artística Senyera.
A Continuació el director de l'Orfeó Català, Vicents Gambardella, junt amb la senyoreta
Maria Claparols, execuataren a 4 mans al piano la Marxa hongaresa de Liszt, començant
175

RMC nº maig 1909. Correspondències pàg.191.
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així el concert, en el que a més de l'Orfeó prengueren important part les senyoretes
Sanchez i Claparons, acompanyant aquesta al piano totes les melodies i a més la Sra.
Rius i el Sr. Torres. (...) L’Orfeó Català, canta l’Emigrant, Vives, Les Flors de Maig i Els
pescadors de Clavé, Sant Ramon de Morera i els Segadors, que finalitzaren el concert
durant el qual van ser recitades per distingits llegidors de l’entitat varies poesies de tons
patriòtics. (...) Y.176

Per fer-nos una idea més completa de l'actuació d'aquests orfeons catalans a
ultramar, seleccionem també una ressenya referida a l'Orfeó Català de Mèxic177, el
de més llarga trajectòria i existència de tots els que es van crear en aquest moment.
El text ens informa de l'èxit, a llatinoamerica, del gènere coral importat d'Europa, un
moviment artístic i associatiu que durant uns anys esdevindrà una moda, tal com
havia succeït al vell continent, generant cors diversos en els països on l'arribada
d'immigrants europeus havia propiciat un esperit multicultural.
"He parlat de l’Orfeó Català de Mèxic, com de la primera entitat coral de la república, i a fe
que no sóc pas exagerat, car, si bé es molt cert que li falta molt per a arribar a cantar amb
perfecció, ara per ara, és l’Orfeó que canta amb més justesa, afinació i matís.
En Guillem Ferrer i Clavé, el va fundar l’any 1906, i amb una constància admirable i que pot
ser no li agraeixen prou els nostres compatricis n’ha arribat a fer un bon conjunt de veus. Oh,
si els orfeonistes tinguessin la constància i la fe del mestre!.... Malgrat aquestes dificultats,
avui l’Orfeó compta amb cinquanta veus, té un repertori bastant extens i ha obtingut el primer
premi en els dos únics concursos que s’han celebrat a Mèxic.
Les peces que canta són: Cant de la Senyera, d’en Ferrer, Les Flors de Maig, Cap al Tard,
Els pescadors, Els xiquets de Valls, Glòria a Espanya, les Galas del Cinca, La Maquinista, i
en estudi, La Verema, d’en Clavé; Serenata i Sant Dilluns, d’Otto, La caza del corsario, de
Zavala, les cançons populars catalanes Muntanyes del Canigó, Els tres tambors, El
Rossinyol, Els Segadors, L’Emigrant, d’en Vives i dues o tres cançons populars mexicanes
harmonitzades per en Ferrer unes i per en Jordà les altres.
Després de fundar l’Orfeó Català, va venir com una febre de formar orfeons; però la majoria
s’han desfet sense pena ni gloria i després d’arrossegar una vida tan feble com curta. De
tots ells sols queden dos de mexicans, dels quals parlaré en altra ocasió. (..)
ENRIC BOTEY". 178

Al llarg dels anys, la Revista Musical Catalana recollirà puntualment les notícies que
arriben d'ultramar sobre la creació i actuacions de cors fundats per les colònies
espanyoles i catalanes d'emigrants, i amb menys freqüència d'altres cors creats en
aquells països com a conseqüència de la influència i expansió del cant coral
europeu. Tal com ens indica Enric Botey, pocs d'aquells cors arriben a consolidar-se
probablement perquè, com tota moda, passat l'estímul inicial els va mancar el sentit
extramusical: nacionalista o social que feia triomfar en Europa el cant coral com a
fenomen de masses.

176

RMC Correspondències. Maig 1909 pàg.192. Tant a la Revista Musical Catalana com en alguns diaris
catalanistes, com el Poble Català, s’havien donat notícies durant l’any 1908 de la fundació d’aquest Orfeó.
177
Per a aprofundir en la vida d'aquestes entitats vid. Martí i Soler, M. "L'Orfeó Català de Mèxic (19061986), Barcelona, Curial 1989.
178
RMC nº novembre-desembre, 1910 Correspondències. pàg. 310.
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En paral.lel a aquesta propaganda de la terra més enllà dels mars, cada cop seran
més sol.licitats fora d’Espanya els músics espanyols i catalans, Pedrell, Pahissa,
Goula, Manén, etc... alguns fins i tot hi restaran durant una temporada llarga, com va
ser el cas de Morera, o s'establiran definitivament allà, com va ser el cas de Goula.
Els orfeons i centres catalanistes constituïren una via de comunicació important entre
els catalans d'Amèrica i els d'Espanya, en tota mena d'assumptes, desde els
purament econòmics, als socials i personals, així Miquel Martí Soler informa com
l'any 1908, en ocasió de la inauguració del Palau de la Música Catalana de
Barcelona, la Junta de l'Orfeó Català de Mèxic acorda enviar-los una comunicació
" participant-los els treballs que per enlairar l'art patri estem fen ací, explicant-los al mateix
temps la història del nostre Orfeó, oferint-nos per a tot el que puguem ser-los útils i felicitarlos per la inauguració del seu nou casal social, orgull de l'art català"
El mateix any, fruit de les circumstàncies polítiques que succeïen a Espanya ens
informa de l'intent d'assimilació d'entitats en una sola "Casa d'España", i la protesta
d'alguns centres.
"L'Orfeó Català, juntament amb el "Centro Vasco, Centro Gallego i Agrupación Aragonesa" ,
va protestar contra aquest projecte i es declararà partidari de mantenir la identitat pròpia de
les entitats"179

També sabem de l'acollida que rebien en aquests centres els catalans i espanyols
que hi viatjaven temporalment o per treballar en aquests països, i les informacions
que donaven de la situació del país concret per desplaçar-se o no, amb garanties
d'èxit.
Com ja hem vist, l’interès d’alguns països d’Europa per l’evolució musical i folklòrica
de Catalunya i d’Espanya, és creixent i en els anys a venir arribarà cada cop més
lluny de les nostres fronteres, així per exemple a Nova York, el músic i director Kurt
Schlinder demanà a Lluís Millet partitures de cançons populars catalanes i les
ensenyà als seus cors. La correspondència entre Millet i Schlinder, la Revista
Musical Catalana i de vegades les actes de l’Orfeó Català, reflectiran sovint aquest
nou enclau de la música catalana en terres d’Amèrica:
"Del mestre Schlinder: El mestre Millet dóna compte d’un telegrama rebut del director de
"l’Schola Cantorum de Nova York", gran amic de la nostra música concebut en els
següents termes “Concert català-basc, èxit immens vostre Cant de la senyera;
emocionant el divendres sant. Impressió extraordinària al nostre programa. Transmeti
felicitacions als autors representats: Morera, Pérez Moya, Pujol, Sancho Marraco.
Crítiques excel.lents, assisteixen al concert Barrientos, Madriguera i tota la colònia
catalana. Repetirem programa. Schlinder.” Contestat ja el present telegrama pel mestre
Millet s’acorda fer constar en acta la satisfacció que ens produeix l’èxit assolit per la nostra
música en aquelles terres llunyanes així com l’agraïment al mestre Schlinder per la seva
notable tasca.”180
179
180

Martí i Soler, M. "L'Orfeó Català de Mèxic..." op. cit. pàg.21-23.
Actes J.D. Orfeó Català. 30-3-1920.
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En aquest context, la difusió de la música propia, popular o religiosa, serà
interpretada com un patrimoni nacional, i algunes figures desprestigiades en
l’etapa anterior, per pertànyer al corrent acadèmic, com Antoni Nicolau o Felip
Pedrell, assoliran una forta significació, tant per a la música catalana, com per a
l’art musical d’Espanya.
“Acabarem aquesta ressenya fent nostres les següents paraules del P. Otaño que es
llegeixen en el referit article de la Revista Musical (de Bilbao):
“El triunfo de Pedrell, más que triunfo personal, lo es de todo el arte nacional, i en ese
sentido lo han comprendido siempre los extranjeros. Por esto, todos los que miramos con
cariño la causa común del arte español, hemos de alegrarnos, hemos de animarnos.
Ahora es el tiempo de que todos grandes y pequeños unidos por el amor y estrechados
por el lazo de unos mismos intereses, nos lancemos al público, y hagamos una campaña
general beneficiosa a nuestro arte i a nuestros artistas. Mucho pueden los que estan en
contacto con públicos, ellos poseen la virtud de atraer y fascinar, de entusiasmar y mover.
Todo esto hace falta, para que algún dia dejemos de ser pequeños, rastreros, carcomidos
por las miserias; para que pronto lleguemos a dominar las cumbres en que descansan la
verdadera grandeza, la verdadera caridad y el verdadero espiritu nacional, que esto sea
luego un hecho”
A lo qual solament hem d’afegir : Amén” ( diu el redactor)181

En definitiva, el moviment coral creixia dintre els principis ètics i estètics d'un
catalanisme "ideal" que cercava la cohesió social, l'esperit solidari i la consagració
de la música popular com a "pal de paller" del que havia d'ésser la música o
escola nacional catalana; els mateixos principis que havia iniciat i mantenia l'Orfeó
Català.

181

RMC,Octubre 1910 n.82 “Els Pirineus a Buenos Aires”, pàg.282.
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10-LA CULTURA NOUCENTISTA.
En parlar del Modernisme, l’hem definit com un moviment amb voluntat de posar
al dia la cultura catalana, de configurar-la en relació a la “modernitat”, i per tant
d’incorporar Catalunya a l’avantguarda cultural de l’Europa del moment. El mateix
objectiu persegueix el Noucentisme, tal i com el definia Eugeni d’Ors des del
Glossari :“Seguir les palpitacions del temps” 1, que en la pràctica hom interpretarà
com viure i actuar d’acord amb l’esperit del “nou-cents”, front tot allò que havia
configurat el vuit-cents: idealisme, romanticisme, esperit revolucionari.... .Per això
(malgrat aquesta coincidència d’objectius que el lliguen a la modernitat cultural
europea), existirà una lluita ideològica entre la concepció modernista i la
concepció noucentista de la cultura i de les relacions entre l’artista i la societat,
que es concretarà en una visió i estratègia diferent de com aconseguir aquella
“posada al dia” permanent que el món contemporani exigeix.2
La Modernitat Noucentista, cerca la normalització cultural i científica, d’un poble
sense estat en un marc decididament nacional. Un poble sotmès durant segles a
una cultura aliena, i a un Estat de tarannà molt diferent a la seva forma de ser i
actuar. Per això cerca en la tradició mediterrània i en la cultura clàssica, les arrels
del passat. Aquest referent mediterrani- llatí, no és casual ni excepcional, sinó
compartit amb l’intel.lectualitat d’altres pobles del sud d’Europa: França, Italia,
etc.. , com a defensa i signe d’identitat històrica i cultural front a la creixent
hegemonia política, econòmica i també cultural dels pobles del nord d’arrel
germànica o anglosaxona.
En definitiva, el Noucentisme pren com a referència ètica i estètica l’ arrel clàssica
i mediterrània que va donar fesomia a Europa, per això exalça els valors ètics i
socials de la ciutadania i la civilitat, i els valors estètics de l’harmonia, l’ordre, el
rigor etc... que no solament apliquen a les arts sinó al conjunt de la vida. Valors
que sovint confronten al sistema liberal imperant com a una versió esgarriada de la
democràcia i representativitat ciutadana heretades del món clàssic.
Modernisme i Noucentisme, com ha plantejat Jordi Castellanos, corresponen a
dues generacions o etapes en la configuració de la cultura i de la intel.lectualitat
catalanes. De fet el Noucentisme, neix per la influència i reacció (al mateix
temps), del Modernisme; la generació noucentista (amb Eugeni d’Ors com
definidor al capdavant), es planteja problemes i interrogants semblants als que
havien abordat els Modernistes, Però hi troben solucions diferents, que responen
a les circumstàncies vitals diverses que diferencien una generació de l’altra.
La primera qüestió de fons és la concepció diversa que ambdós moviments
desenvolupà quan a la funció de l’intel.lectual i l’artista, així com la relació amb la
societat en que s’hi inscriu. L’artista i l’intel.lectual modernista s’enfrontava a tot
allò que li semblava retrògrad, en especial a la burgesia. Com a conseqüència la
1
2

Vid. Bilbeny, N “E. D’Ors i la ideología del Noucentisme” Barcelona, La Magrana 1988.
Vid. Castellanos, J. “Modernisme i Noucentisme” L’Avenç nº 25, Març 1980 pàg.26-36.
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integració social del modernisme va ser conflictiva (especialment en els primers
temps), la qualcosa els portà sovint a l’aïllament i a la marginació social. El
noucentista, en canvi accepta l’ordre burgès establert i s’hi sent còmode actuant
desde aquest posicionament. Per això els principis culturals, artístics i polítics
noucentistes, s’identifiquen amb els valors defensats per la burgesia catalana de
principis del segle XX.
El Noucentisme és, de fet, el fruit de les transformacions socials i culturals
experimentats per la burgesia catalana en la transició dels segles XIX i XX: el
desengany de la burgesia respecte al sistema de la Restauració i de la capacitat
de regeneració interna d’aquest, procés que comportà la formació de la Lliga
Regionalista i la seva configuració com a partit polític autèntic, capaç d’aglutinar el
poder econòmic i els esforços de diversos sectors catalanistes en el moviment de
la Solidaritat, el 1906. Per això aquesta data es considera
l’arrencada
noucentista. Un inici que coincideix a més amb la publicació del “Glossari”
d’Eugeni D’ors, a les pàgines de "La Veu de Catalunya", des d’on aquest difondrà
el terme i perfilarà els seus trets definidors.: Classicisme, mediterranisme,
tradicionalisme, nacionalisme, imperialisme,
ordre, eficiència i rigurositat,
3
arbitrisme, civilitat, universalitat etc...
Eugeni D’Ors, tot i la influencia que se li atorgarà col.lectivament, no va ser el
primer ni l’únic capaç de copsar aquesta nova via de ser i actuar, al seu costat, a
més de Prat de la Riba (l’altre gran sintetitzador), és situaran diversos grups
d’intel.lectuals i artístes (majoritàriament joves), alguns dels quals han simpatitzat
amb la renovació modernista, encara que no tant amb l’esperit de revolta social
que el caracteritzava en les seves primeres etapes. La Noucentista és una
generació més conservadora, més donada a la transformació a l'acció constructiva
que a la revolució; per això la sintonia d’aquest grup amb la burgesia serà efectiva
i fructífera.
Un segon element a tenir present, és aquesta eficàcia transformadora. El
Modernisme, malgrat el seu esforç i dinamisme en els diferents àmbits culturals
sols va aconseguir canvis relatius en les mentalitats. La renovació que el
Modernisme portà a terme en el camp de la creació literària no trobà la
correspondència que li calia en la transformació de la societat.
D’aquí la
frustració dels modernistes. Les seves actuacions no sols són incompreses per a
la majoria de la societat, sinó que a més la tàctica radical d’aquests els allunyen
encara més, dificultant qualsevol transformació.
Els noucentistes, en canvi, entendran la modernització com una acció col.lectiva,
no com l’opció individual, de l’artista i l’intel.lectual modernista.; La cultura
catalana no podia assolir la normalització que li calia sense la participació de tota
la comunitat, per això demanaven el concurs de totes les forces socials, i
explicaven amb actuacions practiques els seu objectiu: normalitzar la cultura
3

Vid. D’Ors, C. “El Noucentisme” presupuestos ideológicos i artísticos. Cuadernos Arte Cátedra.
Madrid,2000, pàg.21.
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catalana. El Noucentisme oferia a més col.laborar amb el poder polític i econòmic
per a la renovació desitjada i per la construcció, en definitiva d’una cultura nacional
i normalitzadora. Per això, tret dels aspectes externs (allò que havia esdevingut
moda), el Modernisme quedà abocat a la marginació i a la desaparició
progressiva.4
LA CONFLUÈNCIA CULTURA- SOCIETAT.

El Noucentisme, més enllà d’unes línies estètiques o literàries, definides pel seu
primer mentor Eugeni D’ors, respon al tipus de moviment cultural que necessitava
el nou catalanisme polític, dominat pel sector conservador. Per això és tan difícil
diferenciar el moviment cultural del que suposa l’etapa política dominada per la
Lliga, en especial a partir de l’assumpció de la Mancomunitat, quan una gran part
de la cultura catalana s’oficialitza, amb la finalitat d’aconseguir l’ansiada
normalització iniciada per la llengua i la literatura, i difosa a totes les activitats i
sectors de la vida i la societat catalana. Una normalització que volia equiparar
l’espai català al progrés i la modernitat aconseguits pels estats i nacions europees,
en especial de l’àrea mediterrània.
Com afirma J.Termes, hi ha diversos factors que ens ajuden a explicar per què es
va produir l’esclat noucentista 5
“El primer és el pes extraordinari que va tenir la intel.lectualitat en el complex procés
d’estructuració del catalanisme polític durant l’etapa de la Restauració. El segon factor
deriva de la gran difusió que van tenir a Catalunya els postulats del regeneracionisme,
sobretot desde mitjan de la dècada dels vuitanta; aquesta difusió va afectar tot l’espectre
ideològic del catalanisme desde l’esquerra almiralliana fins al regionalisme catòlic vigatà.”

En sintonia al pensament intel.lectual de l’àmbit mediterrani, el regeneracionisme
proposava la intervenció directa dels intel.lectuals i professionals liberals, una elit
que devia imposar la seva capacitat per sobre de la tradicional ineficàcia gestora
dels polítics professionals. 6Aquest regeneracionisme, pel que fa a Catalunya
acabà de concretar la idea de que si hom volia aspirar al progrés i a la modernitat
no podia mirar cap a Espanya, és a dir Madrid, sinó cap a Europa i més
concretament a la capital cultural del moment, Paris. Hem vist, com artistes i
intel.lectuals feien el seu particular pelegrinatge a la capital de França i també a
altres capitals europees, la qual cosa suposava una certa consagració vital i
professional. Però també és cert que aquesta experiència i l’esperit de renovació
que implicava, va ser divulgat i assumit de manera progressiva per bona part de la
població, a través de la premsa i de les múltiples activitats culturals que en aquells
dies s’hi organitzaven.

4

Vid . Castellanos, J. “Modernisme i Noucentisme”, op. Cit. Pàg.32.
Termes, J. El Catalanisme en la cultura i el món popular p.645, dins Jª del Catalanisme fins 1923. Ed.Pòrtic.
Barcelona 2000.
6
Vid. Cassassas ; j. “intel.lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920)” Hosp.
de Llobregat l989.
5
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Barcelona havia esdevingut en el canvi de segle una metròpolis mediterrània, que
poc recordava la ciutat provinciana de mitjan segle XIX. Una ciutat que vivia les
tensions pròpies d’una creixent industrialització, i el seu rerefons de reivindicació
social i política.
Catalanisme, republicanisme i obrerisme, com ja hem dit, van ser els grans
moviments que canalitzaren aquestes tensions en forma de lluita política, social, o
sindical, però és el catalanisme en les diverses tendències qui constituirà l’
element propi en l’articul.lació nacional del Principat. Una fita important d’aquesta
serà la conjuntura de Solidaritat Catalana, on el domini del regionalisme
conservador va aprofitar l’esperit unitari, per
superar les estratègies del
catalanisme anterior i establir les noves bases sobre les quals Catalunya hauria de
construir el seu futur.”modernitat urbana, democratització social, obertura cultural i
trencament definitiu amb l’obscur segle XIX”7. La intel.lectualitat, en efecte
assumeix aquesta funció iniciada pel Modernisme, però a diferència dels
modernistes es decideix a l’acció constructiva, declarant superat aquell, tot i que la
majoria dels intel.lectuals noucentistes, com el propi Eugeni d’Ors, van iniciar la
seva carrera sintonitzant amb alguna de les tendències modernistes.8
La suposada “reacció” noucentista, ve a ser en molts sectors culturals una
“transició”, una adaptació a formules més acceptables per a la classe dirigent que
cobrirà tot l’espectre cultural desde la política a la filosofia, desde la poesia fins
l’arquitectura, la pintura i les arts industrials, com anteriorment ho havia fet el
Modernisme, però d’una manera més
comprensible, sistemàtica i
institucionalitzada.
L’efectivitat del Noucentisme, la trobem en la seva llarga durada (cronològicament
és un moviment amb una vigència de gairebé un quart de segle), així com en la
influència del moviment més enllà del Principat (especialment en algunes zones de
la regió llevantina i balear, si bé amb menys intensitat del que abastà a Catalunya),
i sobretot en l’herència cultural i institucional que aconsegueix, i que s’estén molt
més enllà del període que ens ocupa. 9
10.1-LA IMPLANTACIÓ DEL NOUCENTISME.
L’arrencada del corrent noucentista, a partir de 1906, ve marcada per tres fets
significatius: la publicació del Glossari, per part de Xènius ( Eugeni d’Ors), a “La
Veu de Catalunya”, la publicació de “La Nacionalitat Catalana” de Prat de la
7

Així ho expressava Gabriel Alomar en la conferència “El Futurisme”donada a l’Ateneu Barcelonès el
1904.Reproduït a "Gabriel Alomar, El futurisme i altres assaigs" a cura de A. Lluc Ferrer, Barcelona Edic. 62,
1970 (Col. Antologia Catalana nº 59) pàg. 19-56.
8
Com hem vist a partir del canvi de segle, es produí una relativa acceptació del modernisme per part de la
burguesía catalana- recordem l’aplicació dels elements modernistes a totes les arts decoratives- que fan
d’aquest estil una moda. Igualment hem vist com la pèrdua de radicalitat en literatura i música trenquen
l’aïllament social; entretant es prepara la versió conservadora que es formularà a partir de 1906 en el
Noucentisme.
9
d’Ors, C. “El Noucentisme” presupuestos ideològicos, estèticos i artísticos. Cuadernos Arte Cátedra. Madrid
2000 pàg. 21-32.
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Riba),10 i l’esclat del moviment de Solidaritat Catalana, que aportarà el marc
sociopolític immillorable per a la consolidació del moviment.
Desde les pàgines de La Veu, Xènius amb la seva columna diaria “Glossari” va
definir les pautes d’aquest nou corrent que el denominà “Noucentisme”, pel que té
de fruit i conseqüència del “nou-cents”, i que intenta oposar de forma oportunista a
l’herència cultural del vuit-cents, per considerar-la poc adient als nous temps.
“El Glossari s’obria amb un text singular i panegíric dels mals de la fi de segle. Un fosc i

solitari meditador de Vic va concebre un revelador Dietari. El Sr. Rierola va deixar i en
efecte en morir els papers inèdits que un grup d’amics va voler editar. Ell jove Xènius, va
veure en aquests textos com a través de raigs x, un esperit torturat d’una època, i sota el
títol “Amiel en Vic”11 va formular un diagnòstic que per contrast amb els mals de final de
segle, exposava l’estat d’esperit dels nous temps. En acabar l’enumeració de les lacres
espirituals i els mals de la fi de segle, el jove Xènius ens exposa la situació de la seva
generació, en prendre consciencia d’aquesta crisi espiritual i explica com es produeix una
reacció salvadora que serveix d’estendard als noucentistes. Aquesta reacció va ser
mordaç i en ocasions cruel i es va estendre a tos els camps de la cultural, la ciència i el
pensament filosòfic i estètic. El segle XIX, va ser vituperat i considerat nefast i decadent
per a la història de l’home i de la cultura. La condemna del que suposava en les seves
vessants ideològiques al Romanticisme i al Positivisme, va ser unànime. Tanmateix com
l’atac a l’art impressionista. (...)”12

L’èxit de la seva columna, convertirà a D’Ors en “factotum” cultural, en atorgar
patent de noucentista a obres, persones i institucions, que juntament amb els
principis definits per ell mateix, construiran l’escola i l’univers noucentista. Ara bé,
en la tasca de persuasió i mobilització dels sectors intel.lectuals va comptar amb la
col.laboració inestimable d’intel.lectuals com Josep Carner i Jaume Bofill i Mates.
Tampoc Prat de la Riba, és aliè a la força revulsiva i conservadora que suposen
les idees Orsianes per al seu programa culturalitzador i nacionalista13.
La captació dels elements joves, del món cultural i econòmic: Joan Vallès i Pujals,
J.M. tallada, Fèlix Escalas, Ll. Puig de la Bellacasa, M. Vidal i Guardiola, M.
Reventós, etc... (molts d’ells, provinents del Foment del Treball), va ser el gran
èxit d’aquella tàctica per assegurar-se l’espai polític i el futur, amb un relleu
generacional de joves que van seguir la línia traçada per la Lliga. En efecte desde
la Joventut Nacionalista de la Lliga, hom farà una important tasca de captació de
joves universitaris i professionals liberals que constituirien els futurs quadres i
líders de l’actuació cultural i burocràtica del Catalanisme.14
A aquest sector polític, cal afegir els joves catòlics reclutats de les congregacions
marianes, que també s’integraran en el corrent noucentista. entre els quals
10

En el Glosari, d’Ors atorga li atorga el qualificatiu d’obra noucentista i denomina “La doctrina científica
de la Solidaritat
11
La Veu de Catalunya, Barcelona 3-5-1913.
12
D’Ors, C., op. cit. pàg. 28.
13
Vid. Jardi, E. “El Noucentisme” Barcelona, Proa, 1980.
14
Vid.Casassas, J. “Jaume Bofill i Mates (1878-1933)”, Barcelona, Curial l980.
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destaquem noms com els de Carles Jordà, Pere Nubiola, Joan de Déu Trias de
Bes, J.M. López Picó, Joan Puig de la Bellacasa o el mateix Jaume Bofill entre
altres.
10.2-L’ACTUACIÓ NOUCENTISTA.
El programa i l’acció noucentista inicial, és desplegà a través d’una doble
activitat: una de tipus estrictament literària i artística i una altre de caire políticocultural. En el vessant literari i artístic, els joves noucentistes fan una depuració i
selecció de propostes i d’autors modernistes, que salven “de la crema” a que
sotmeten a tots els altres.15 Autors que d’alguna manera es trobaven més a prop
dels seus pressupòsits: P. Fabra, J. Rubió i Lluch, M.Costa i Llobera, J. Ruyra, etc
Pel que fa a l’activitat político-cultural els noucentistes van iniciar una forta
activitat endreçada a bastir les estructures científiques, culturals i institucionals,
que els permetessin desenvolupar el seu programa ètic i estètic. Es tractava de
crear una infraestructura cultural moderna i efectiva, destinada a generar una
consciència, cívica col.lectiva, per tal d’assolir la “Catalunya Ideal”, “la CatalunyaCiutat”, producte de l’adhesió voluntària de cadascun dels seus membres.
Algunes de les iniciatives importants d’aquest període són: la celebració del I
Congrés Internacional de la llengua catalana (1906), convocat per iniciativa de
mossèn Antoni M. Alcover, amb participació de personalitats com Joan Maragall,
Prat de la Riba, Miquel Costa i Llobera, Josep Pijoan, (que actuà com a secretari),
i el mateix Pompeu Fabra, quina intervenció amb el treball “Qüestions d’ortografia
Catalana” , tingué un fort ressò i el consagrà com a lingüista.
A nivell universitari, la celebració del l I Congrés Universitari Català, (1903)16
aportà, entre altres, la iniciativa de crear els Estudis Universitaris Catalans, com a
alternativa a la universitat oficial. Aquesta no va voler acollir-los, i es van ubicar als
locals de l’Ateneu Barcelonès. Es tractava d’una sèrie de càtedres sobre temes
catalans: literatura, llengua, art, història, economia, etc. En ells es van formar
molts dels investigadors catalans d’aquest segle., ja que en molts casos, els
Estudis Universitaris van cobrir àrees, com la musicologia, on no existia càtedra, o
els estudis que s’impartien eren obsolets. Com altres iniciatives culturals van
poder funcionar gràcies al voluntarisme i a la participació com a estudiants o
protectors de forma privada o corporativa, de molts catalans,
La creació de l'Institut d’Estudis Catalans (1907), desde la Diputació de Barcelona,
(dirigida per Prat de la Riba), va ser sens dubte una de les fites més importants per
15

Els atacs irònics contra el Modernisme i els seus supervivents esdevenen quotidians en els mitjans de
comunicació afins als cercles noucentistes, en aquells anys.
16
celebrat a Barcelona entre el 31 de gener i el 2 de Febrer de 1903, per tractar l’organització d’una
universitat catalana autònoma. La Comissió organitzadora la formaven el Centre Escolar Catalanista,
l’agrupació Escolar Catalanista Ramon Llull, l’Associació Protectora de l’Ensenyança catalana i la Federació
Escolar Catalana. Participaren professors, estudiants i intel.lectuals de procedència diversa, entre ells: Eugeni
d’Ors,D. Martí Julià, Ll. Domenech i Muntaner, Joan Bardina i Joaquim Casas Carbó. Les ponències i actes
foren publicades el 1905.
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a la futura base de les institucions culturals catalanes. pensat com a organisme
d’alta cultura que havia de coordinar la investigació científica del país en literatura,
història, arqueologia i ciències jurídiques, suplint així les deficiències de la
Universitat. Desde aquesta plataforma es possibilitaran
altres iniciatives
necessàries, com la creació de la Biblioteca de Catalunya, que tot i iniciar-se des
de l’Institut, quedarà definitivament constituïda el 1914, o la Publicació dels Estudis
Universitaris Catalans (1907-1918).
L’IEC esdevé una institució modèlica17, per ser l’element dinamitzador de
diverses institucions lliurades a la investigació científica: ciències naturals,
climatologia, psicologia, filologia, arqueologia, filosofia... , a les que havia de
proporcionar els mitjans necessaris per a desenvolupar la seva funció específica.18
“L’Estudi de les ciències matemàtiques, físiques, biològiques, predilectes de la civilització
contemporània, i el florir ditxós de les quals és mirat a cada país com indispensable, no
tan sols a l’assoliment de la seva majoritat intel.lectual, sinó a son mateix progrés material
i prosperitat econòmica”. El punt de partença és precari. Entre nosaltres, en aquest ordre
de coses tot, absolutament tot, està per fer” , per això proposa la creació d’una nova
secció, la de Ciències, “que aplegant homes i obres especialment donats al cultiu de les
ciències matemàtiques, físiques i naturals, serà el primer pas, i el més decisiu
segurament, en aquesta empresa transcendental que “ha de conduir-nos al nostre ple
viure científic universal”19

La Biblioteca de Catalunya, més tard donarà lloc a tota una xarxa de biblioteques
populars.
“La Biblioteca nacional començada per l’Institut, serà regida per una Junta (després
Patronat) formada pel President i Secretari de l’Institut i tres membres del mateix,
designats per les tres Seccions o instituts. Excepcionalment, i previ acord dels tres
instituts, podran entrar a formar part d’aquesta Junta, encara que no siguin membres de
l’Institut, persones que hagin prestat serveis extraordinaris a la Biblioteca i hi hagin fet
donatius o dipòsits de gran valor, així com representants de les Corporacions Públiques
que la subvencionin”.20

A partir de 1912, l’Institut anirà creant o annexant una sèrie de Societats filials, per
coordinar i estimular el treball científic col.lectiu, entre aquestes: La societat
Catalana de Biologia (1912), la Institució Catalana d’Història Natural (fundada en
1899 i filial de l’Institut el 1915), la Societat Catalana de Filosofia (1923), i més
tard la de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (1931) i la de Geografia
17

L’Estat, va imitar la iniciativa de la Diputació de Barcelona, creant el Centro de Estudios històricos, que
depenia de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas. L’IEC, per la seva banda es
va reformar i ampliar l’any 1911.
18
Vid.L’Institut d’Estudis Catalans “Els primers anys 1907-1911) pàg.6 Barcelona 1991, ed. I.E.C.
19
Ibidem pàg. 8., els subratllats es refereixen a la Comunicació de Prat de la Riba a la Diputació., justificant
aquesta ampliació.
20
I.E. C., “Dictament-acord d’ampliació de 1911, punt 7, dins op. cit. pàg.12. Aquest acord respon als criteris
exposats per Prat de la Riba en la comunicació del 4 de Febre de 1900 al Departament Central de la Diputació
de Barcelona a l’objecte d’empremdre la reforma de l’Institut.
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(1935). Els treballs de recerca d’aquestes filials foren tanmateix publicats i
divulgats per l’Institut, en forma d'Anuaris i memòries.
A partir de 1915, I.E.C. convocà una sèrie de premis a la recerca, en diferents
àmbits, com el Francesc Vives, sobre treballs de llengua, Història, Art, Literatura o
ciències. El premi Duran i Bas, a una obra de caràcter jurídic o sociològic.
El Prat de la Riba, sobre matèries d’ensenyança a l’escola Industrial de
Barcelona., etc... i els d'Història, Filologia i Ciències de L’Institut d’Estudis
Catalans 21. Més endavant s’engegà també una sèrie de serveis i laboratoris que
emulaven els de països més desenvolupats d’Europa, entre aquests serveis: el
d’Excavacions, de conservació i catalogació de monuments, el Geològic i
Geogràfic, El servei Meteorològic de Catalunya, de Fisiologia, de Psicologia,
etc...22
Hem volgut citar aquestes iniciatives per tal de poder valorar l’efectivitat i
l’oportunitat d’aquesta actuació, en relació a la posada al dia i normalització
cultural i científica que necessitava la nacionalitat catalana. Un programa meditat i
desplegat gradualment en funció de les possibilitats que s’anaven obrint al
Principat amb la gestió administrativa dels seus recursos-Diputació, Ajuntaments,
Mancomunitat de Catalunya-, però també i en gran part gràcies a la col.laboració
privada de personalitats i entitats col.laboradores amb l’obra engegada pels líders
intel.lectuals i polítics noucentistes. Veurem alguns exemples concrets d’aquesta
col.laboració.
LES COL.LABORACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES.

La col.laboració solidaria entre la Diputació de Barcelona, i l’Ajuntament propiciarà
la creació de la Junta de Museus, per administrar conjuntament els béns artístics
del país. Una de les realitzacions més importants d’aquesta va ser la creació del
Museu d’Art de Catalunya
També van desplegar els seus esforços en la Comissió Municipal de Cultura, en la
Institució de Cultura Popular i en la Comissió d’Educació General de l’Ajuntament
de Barcelona. Malgrat les dificultats a partir de 1908, la joventut noucentista
continuà preparant-se per a un futur constructiu, en el qual fer realitat les
esperances culturals del catalanisme conservador.
Els noucentistes sabran aprofitar, en cada moment, les parcel·les de poder per
aplicar progressivament un programa que preveia transformar des de
l’ensenyament primari a l’alta investigació i la formació tècnica i Universitària, on la
ineficàcia de l’Estat feia que ni l’estructura docent, (plena d’interessos creats) ni els
estudis impartits fossin d'utilitat a l’objectiu normalitzador i modernitzador.

21
22

Vid. El cartell de premis sencers a “ Quaderns d’Estudi” nº 1, Barcelona 1915, pàg. 71-75.
Iec, op. cit. pàg. 11.
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Caldrà però esperar a la Mancomunitat, per a que aquest ambiciós pla cultural es
pogués realitzar plenament, però entretant desde la iniciativa privada, i la derivada
de les competències assignades a la Diputació i a l’Ajuntament de Barcelona es
despleguen els primers trams d’aquella gran obra que hom definiria baix el lema
de “Catalunya endins”.
“La posada en marxa de tot aquest programa d’acció catalanista- noucentista
s’havia mogut entre l’entusiasme propi dels sectors intel.lectual, i la necessitat
dels regionalistes d’aconseguir un espai polític propi, aquesta col.laboració i
sintonia entre l’element intel.lectual i la burgesia és la que institucionalitza i
burocratitza la missió de l’intel.lectual, i que Eugeni d’Ors explicava en aquests
termes:
“Servir significa obra d’albir d’home, cosa voluntària, acceptada lliurement, cosa
“pacifista”, “federal”... Es pot servir el designi d’un altre; es pot també servir el designi
propi. (...) Així s’ha pogut dir que el valor d’un home consistia en estar adherit a una funció
i a executar-la amb entusiasme. En l’obediència simple, aquests nobles elements
voluntaris són absents” 23

L’intel.lectual, no actua servilment sinó que compleix una missió, al mateix
temps que ”proporciona a la burgesia tota una ideologia d’acció, de combat”. A
canvi els intel.lectuals compten amb un lloc de treball segur, i adient a la seva
capacitat com a intel.lectuals i tenen la seguretat que la seva activitat té una
incidència social positiva i transformadora. Es clar que no tots els intel.lectuals i
artistes van incloure’s en el moviment, alguns en quedaren al marge, però els que
s’hi van integrar van poder aprofitar les àrees de poder polític, conquerides per la
burgesia, per desenvolupar la seva tasca amb el suport d’aquesta i del partit que
la representava La Lliga Regionalista. D’aquesta manera es va poder iniciar el
procés de renovació cultural i tècnica que posaria les bases de tota l’estructura
posterior. Aquesta primera etapa, és caracteritza per les grans definicions,
programes i voluntarisme col.lectiu. La coincidència amb el procés solidari i amb
l’hegemonia de la Lliga dins el catalanisme va ser cabdal per a que l’entusiasme
inicial, trobés una concreció a mitjà i llarg termini, caracteritzada per l’avenç i
l’eficàcia en els àmbits culturals, tècnics i econòmics, és a dir els sectors que més
precisaven d’una actuació oficial.
LES INICIATIVES ARTÍSTIQUES I DIVULGATIVES

L’any 1903, es produeixen alguns fets que marquen un camí nou en els valors
estètics modernistes dominants La cerveseria “Els Quatre Gats”, lloc de trobada i
cenacle de les activitats modernistes, tanca les seves portes el juny d’aquell any,
com un auguri dels canvis que estan per arribar, i que suposen una nova
transformació en la forma d’entendre la vida i l’art. Els indicis es poden apreciar en
algunes publicacions, entre aquestes es troba la revista “Pèl & Ploma”(18991903), en la que Eugeni d’Or havia publicat l’any anterior un significatiu article “La
fi d’Isidre Nonell”, i també en la revista de Girona, “Vida” (1902-1903), en la que
23

D’ors, obra completa I Glosari 1906-1910 B.Selecta 1950 pàg.1091-1092
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col·laboraren Rafael Masó, Prudenci Bertrana i Josep Carner. El mateix any
apareix la revista “Catalunya” (1903-1905), dirigida pel mateix Carner que agrupa
el primer nucli d’escriptors i artistes noucentistes. En aquesta darrera publicació
s’observa l’intent de copsar modernitat, conservadorisme i tradició. En ella
col.laboraran J. Bofill, Emili Vallès, Eugeni d’Ors, i Joan Llongueras.
Paral·lelament els artistes Joaquim Torres-Garcia, i J. Pijoan, comencen a
interessar-se per l’obra del classicisme i del Renaixement italià, iniciant així una
estètica classicista i mediterrània, que també es deixarà veure en les obres de
J.M. Sert, P. Torné-Esquius, i Alexandre de Cabanyes.
El 1904, es constituirà “l’Associació de Pintors i Escultors Catalans” formada
entre altres per Joaquim Mir, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Xavier Nogués, Pau
Gargallo, Emili Fontbona, Antoni Ysern, i els germans Junyent. La revista “Forma”
(1904-1907), fundada i dirigida per Miquel Utrillo (per substituir "Pel & Ploma"),
manifestarà també la transformació del simbolisme modernista vers un formalisme
i classicisme predominant.
La literatura viu també la coexistència d’obres i autors de la darrera fornada
modernista, com “Solitud” de Víctor Català, amb les primeres passes i
publicacions noucentistes com “Llibre de poemes” i “Llibre de sonets” de Josep
Carner (1905). A partir de 1906 amb la publicació del Glossari, D'ors a “La Veu de
Catalunya” 24, la consagració de l’estètica noucentista és un fet. Desde aquesta
tribuna, Eugeni d’Ors, atorgà la qualificació de noucentistes als personatges i
artistes que treballen per la renovació amb esperit català. constructiu i cívic.
Aquests primers noucentistes donen un caràcter força eclèctic a la nova estètica,
doncs no tenen gaire en comú. Entre els artistes nomenats per D’Ors, figuren:
Feliu Elias, Josep M. Sert, Ismael Smith, Josep Clarà, etc...
L’exposició de Joan Llaverias a la Sala Parés, dedicada a paisatges de la Costa
Brava, aportarà la línia mediterranista i clàssica a l’estètica del moment. D’una
banda J. Pella i Forgas veurà en aquests paisatges “la Catalunya grega”,
simbolisme que es repetirà en altres obres, com per exemple l’estrena al Liceu de
l’òpera “Emporium” d’Enric Morera, amb lletra d’Eduardo Marquina. Xènius, d’altra
banda potenciarà aquesta visió mediterranista clàssica en la glosa “Meravellosa
pàgina”, i la vincularà a l’obra d’autors europeus, com la del crític francès Albert
Thibaudet “Les imatges de Grèce”.
Dins aquesta mateixa línia mediterranista, s’interpretà la ja tradicional
col.laboració amb els artístes i escriptors valencians i mallorquins. Col.laboració
que es manté a través de “Mitjorn”; revista literària de Mallorca (dirigida per
Miquel Ferrà) on, entre altres col.laborà Josep Carner. Tanmateix l’homenatge
que fa l’Ateneu Barcelonès a Miquel Costa i Llovera, quina obra “Horacianes” és

24

D’ors ja havia començat aquests articles a "El Poble Català", que deixarà per escriure definitivament a "La
Veu", "El Poble Català", era el periòdic del grup escindit de la Lliga el 1904.
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considera representant del noucentisme a Mallorca, constitueix el reconeixement,
d’aquesta unitat i col.laboració entre els escriptors balears i els catalans.
Una vinculació, que també es posa de manifest en la revista “Empori” (19071908), creada per J. Carner, i que substitueix “Catalunya” en la que col.laboren
modernistes, noucentistes i escriptors de l’Escola Mallorquina, entre ells Costa i
Llovera, Joan Alcover. Entre els articles interessants es troben “De l’acció dels
poetes a Catalunya25”, i els articles de Torres-Garcia, a favor del mediterranisme, i
d’altres principis estètics noucentistes com la necessitat de potenciar les arrels
clàssiques (grega, llatina i renaixentista), front a la influència excessiva de la
cultura centreeuropea.26
Progressivament s’imposa un canvi de model, que en les arts plàstiques suposa
el que els artistes canviïn o complementin la seva formació a Paris, Berlín, Viena,
etc...per l’estada i estudi en les ciutats italianes Roma, Florència, Nàpols,
etc...Entre aquests artistes es troben: els escultors J.Clarà i Juli Antoni, i els
pintors Joaquin Torres-Garcia, Francesc Canyellas, Joaquin Sunyer, Josep
Aragay, etc... Això no vol dir que la influència del món germànic desaparegui. D’ell
prenen moltes de les idees filosòfiques i polítiques que inspiren el noucentisme.27
LES MANIFESTACIONS I EXPOSICIONS NOUCENTISTES.

Entre els esdeveniments artístics importants de l’etapa inicial del noucentisme,
hem de ressaltar la importància de les exposicions, monogràfiques o de les que
combinen l’obra de diversos artistes. Entre aquestes sobresurten
les
organitzades per les Galeries Dalmau 28, on van exposar la majoria d’artistes
noucentistes, i també molts artístes estrangers, vinguts a Barcelona (especialment
durant la Guerra Gran). A partir de 1912, aquesta galeria acull molts dels autors i
obres que representen el triomf de les avantguardes a Europa.
També continuaran tenint importància les Sales d’exposició de l’etapa anterior
(com la Sala Parés), i a partir de 1909, les Galeries "Faianç Català", on exposaran
la majoria d’artistes noucentistes. Més endavant el seu propietari Santiago
Segura, les trasladarà a la Via Laietana, i passaran a ser les “Galeries Laietanes”.
A l’entorn del moviment solidari, es va poder organitzar “La Junta d’Exposicions
de Barcelona”, qui organitzà la V Exposició Internacional de Belles Arts i
Indústries Artístiques (1907), en ella van participar artístes espanyols i estrangers
vinculats encara a l’impressionisme, això no obstant, el fet de tornar a reunir obres
25

Vid.Carner J. “De l’acció dels poetes a Catalunya.” Empori Juny 1908. i també J.Carner, “Teoria de l’ham
poètic”, a cura de J. Manent. Antología catalana nº 56, Barcelona, Edicions 62; pàg.13-16; 86-91; 122-125.
26
Vid. Torres-Garcia, J. “La nostra ordinació i el nostre camí” Empori 1907; i també “Escrits sobre art” a cura
de J. Fontbona. Barcelona 1986, Edicions 62, pàg.200.
27
En especial el concepte de descentralització , i l’urbanisme de les ciutats alemanyes i austríaques, en
especial Viena que exercirà una influencia capital en la concepció moderna i clássica de l’arquitectura
noucentista. Una influencia que es reduirà en esclatar la 1ª Guerra Mundial.
28
Creada per Josep Dalmau, al carrer del Pi, i més tard traslladades a Portaferrisa, 18.(1910).
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i artístes de la talla de: Monet, Sisley, E.Manet, Renoir etc... amb els espanyols i
catalans J. Llimona, R. Casas, S. Rusiñol, Joquim Mir, o P. Picasso entre altres,
va constituir tot un esdeveniment, celebrat per tota la premsa com la consagració
d’aquell esperit universalista i modern, que caracteritzaven ja la cultura catalana.
L’entusiasme i el voluntarisme dels intel.lectuals, juntament amb el clima d’eufòria i
esperances solidari, van donar cohesió al programa d’acció catalanista
noucentista, que no obstant és veié frenat davant els fets de la Setmana Tràgica,
aquests van trasbalsar-los tant, que en la destrucció de la ciutat hi veieren
momentàniament, la fi dels seus somnis i projectes modernitzadors.29 Els escrits
ens revelen una gran frustració i la sensació de pèrdua de grans expectatives que
hom havia planejat per al futur, i que es concreta amb una cèlebre frase de Ramon
Rucabado: "Es todo un ideal el que ardió" 30.
Aquest fet va imposar la modificació de l’ideal noucentista, vers una actuació més
pragmàtica i realista, al mateix temps que confirmava els plantejaments sobre la
necessitat de l’educació i civilitat, com a base de l’enteniment i la convivència que
tanmateix preocupava altres sectors del catalanisme, com els republicans
nacionalistes31.

10.3-LA INSTITUCIONALITZACIÓ NOUCENTISTA.
Els fets de la Setmana Tràgica, van significar un punt d’inflexió en
l’evolució del moviment noucentista32 El desconcert durarà al llarg de tot l’any
1910, però desprès s’obrirà un nou període en el que tothom estarà disposat a
contribuir per refermar i perfeccionar les bases d’un autèntic noucentisme polític,
capaç d’evitar esdeveniments com els que s’havien viscut. El punt de partença
d’aquesta recuperació la trobem en l’homenatge fet a Prat de la Riba el desembre
de 1910, que simbòlicament servirà als regionalistes de fita per recuperar les
posicions perdudes, en especial a l’Ajuntament de Barcelona. La conferència
d’aquest homenatge33, es va encarregar a Jaume Bofill, qui també dirigirà desde
llavors els equips que havien de treballar dins l’Ajuntament de Barcelona. Bofill
29

D’aquí la virulència de les comdemnes i la demanda d’una repressió exemplar per part de molts d’ells amb
Prat de la Riba al davant, fet que com el el cas de Maura, li costarà la desqualificació per part dels seus
opositors i la pèrdua de credibilitat per al seu partit, amb la recuperació electoral de l’esquerra radical i dels
republicans catalans.
30
Alguns exemples: R. Rucabado “Después...” La Catalunya, 96 (7-8-1909) pàg.475, J.Horta “Què és la
cultura” Rev. Anyal (1911) pàg.13
31
Vid. Casassas, J. "Jaume Bofill i Mates...." op. cit. pàg. 116-117.
32
Cal recordar queel sector més conservador encapçalat per Torras i Bages es qüestiona la política
modernitzadora empresa i es pregunta si no hi haurà en aquesta part de la responsabilitat en dissoldre els frens
tradicionals i trastocar l’ordre social tradicional, permetent obrir la caixa dels trons de la reivindicació social i
la violència
33
També es reeditara La nacionalitat Catalana, que recordem s’havia interpretat com el programa polític del
nou catalanisme noucentista. Aquesta reedició comportarà nous elogis a l’autor com a home de govern i
organitzador cultural.
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esdevé un dels homes forts del noucentisme, mentre perden protagonisme o
desapareixen homes que s’havien desgastat en l’etapa anterior, com J. Pijoan o
J.M. Tallada, el líder de la Joventut Nacionalista.34
Una nova etapa que ve marcada també per la publicació el febrer de 1911 de
“l’Almanac dels Noucentistes”, dirigit per Eugeni d’Ors. Aquesta obra tot i no tenir
continuïtat va representar una síntesi del bo i millor dels noucentistes de la primera
etapa, doncs figuren textos de J.Carner, J.López Picó, J. Bofill i Mates, J. Pijoan, J.
Folch i Torres, Eladi Homs, Ramón Rucabado, F. Pujols, A. Pi i Sunyer, F. Cambó,
Pere Coromines, i el mateix D’Ors. S’incloïen reproduccions gràfiques d'obres de
Clarà, Aragay, Torres Garcia, i Smith; Però també es van incloure les d’altres
artistes aliens al noucentisme com Canals, Mir, Nonell, Gargallo o Picasso, però
que d’una o altra manera estaven vinculats al grup.
L’any 1911, la Junta de Museus de Barcelona organitza la VI Exposició
Internacional de Arte, (Palau de Belles Arts), participen els pintors espanyols més
representatius Zuloaga, J.Romero de Torres, A. Beruete..., així com
impressionistes i postimpressionistes catalans Rusiñol, Casas, Meifrèn, Canals i
Mir, juntament a artistes estrangers. Significativament comparteixen l’exposició
artistes de la nova estètica com l’escultor J.Clarà (guanyador del premi especial), i
Joaquim Torres Garcia, que exposa l’obra “La Filosofia presentada per Pal.las
Atenea al Parnàs com a desena musa” obra que posteriorment es posaria a la
biblioteca de l’IEC.
Al marge d’aquest esdeveniment col.lectiu les exposicions d’art mostren el punt
d’inflexió en la consolidació de l’estètica Noucentista. Joaquim Sunyer celebra la
seva primera exposició individual al "Faianç Català" (abril 1911), que hom
interpreta com la definitiva orientació de la pintura catalana vers l’estètica
mediterranista.
A partir d’aquest moment, Sunyer esdevé el pintor més
representatiu del Noucentisme. El mateix any fan exposicions individuals dos dels
escultors més representatius del que en endavant es considerarà l’estètica
dominant: Enric Casanovas i Josep Clarà.
En totes les obres produïdes a 1911 es troben ja ben definits tots els principis
noucentistes: Torres Garcia, amic de Xènius, es distingeix per les formes
classicitzants, on es vol simbolitzar de la Catalunya Ideal, els escultors Clarà i
Casanovas, en fan, la representació de l’ideal de dona catalana; Joaquim Sunyer
aconsegueix el paisatge ideal, amb domini de l’estructura i l’ordre, mentre Ismael
Smith, projecta el monument a Milà i Fontanals(1911) en un intent de renovació de
l’estatuària urbana.
En els anys següents continua la producció i exposició d’obres que segueixen els
principis i temàtica noucentista, així el 1912 Julio Antonio fa dues de les seves
obres més representatives Venus mediterrània i Tarraco, i Josep Llimona
34

J.M. Tallada, encapçalava també el grup d’economistes regionalistes que s’havien distingit pel seu suport a
Antoni Maura i els seus projectes.
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esculpeix el fris “Catalunya i les Ciències” per adornar la porta de la Biblioteca de
l’Institut d’Estudis catalans35.
L’any 1913, Joaquin Torres-Garcia, funda a Sarrià l’Escola de Decoració36 per
formar pintors muralistes, modalitat en els anys següents tindrà molta demanda,
donat que s’adapta molt bé a l’estil ornamental clàssic i monumental de la cultura
oficial. Algunes de les obres que es realitzen per a la Diputació o la Mancomunitat
son: La Catalunya eterna(1913), l’Edat d’or de la humanitat (1915), Les arts i lo
temporal no és més que un símbol (1916). Obres totes elles que copsen a la
perfecció l’esperit simbòlic de la nova Catalunya. D’aquesta
escola surten
muralistes de gran renom com: J. Obiols, E. Casanoves, J. Duch, J.M: Marquès,
Puig, Manolita Piá, i T. Aymat.
COL.LABORACIONS LITERÀRIES I PRINCIPALS PUBLICACIONS.

Pel que fa a la producció literària, en aquest període apareixen també algunes de
les obres més emblemàtiques del noucentisme, on destaca a més la col.laboració
entre escriptors i artistes; entre aquestes destaquem:
La muntanya d’ametistes de G. de Liost (Jaume Bofill) (1908), il·lustrada per
Esteve Monegal;
Verger de Galanies (1911) de J.Carner, il·lustrat per Pere Torné Esquius;
Poemes del Port (1911), de J.M. López –Picó, il·lustrat per J.Aragay;
Oració de l’Institut (1914), de E. D’Ors, il·lustrada per E. Monegal; i
Poemes de neguit (1915), de Joaquim Folguera, il·lustrat per Josep Aragay.
L’any 1911, recordem-ho, és el de l’ampliació de I.E.C., i també el de
reestructuració de “la Cataluña”37, revista dels noucentistes, escrita en castellà, per
a la seva difusió fora del Principat; aquesta publicació, que maldava per lligar
contactes i esforços amb altres sectors intel.lectuals de la Península, es dirà
aleshores “Cataluña”, i definirà la seva actuació com la de la joventut catalana que:
“Se lanza al estudio y al trabajo, crea, se mueve hace obras, tiende sin cesar a aumentar
el número de los trabajadores, a perfeccionar el trabajo hecho y a hacer que influya en la
vida y en el mejoramiento real de nuestro pueblo.”38

La Cataluña volia ser una finestra oberta a la vida cultural i artística noucentista,
formar i informar de tot el que convenia saber, i tenir present per ser un
noucentista com cal tant políticament com a nivell de coneixements, en qualsevol
35

Vid. D’Ors, C. “El Noucentisme...” op. Cit. Pàg.65-179.
L’escola publica la Revista de l’Escola de Decoració i el Recull de treballs de l’Escola de Decoració
(1914).
37
la revista La Cataluña, era l’ òrgan de la Joventut Nacionalista de la Lliga, el primer nº va sortir el 5
d’octubre de 1907, amb el titular de “Nueva España” hom identificava Catalunya com a l’element
regenerador que calia a Espanya. A partir de gener de 1911, la revista inicia una nova etapa, que respon a la
nova situació que hem esmentat.
38
“El ideal i l’activitat de la juventud catalana en el momento presente”. "Cataluña", gener 1911.
36
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aspecte de la ciència i de la cultura, per això va comptar amb un ampli ventall de
col.laboradors39 que hi cobrien a bastament l’objectiu proposat40.
El tema de les relacions entre política i cultura els desenvolupa J. Pijoan, la
religió i el catolicisme es troba representat per Mn. L. Carreras i C. Jordà, mentre.
A. Galí i E. Homs, escriuen de temes pedagògics i E. Vallès, T. Carreras i Artau, A.
Plana, L. Nicolau d’Olwer, J. Bosch i Gimpera, desenvolupen els relacionats amb
l’ensenyament i cultura. Altres col.laboradors especialitzats són: J.A. Torrens i
Ballester (la instrucció en l’agricultura) Gay de Montellà (questions militars) E.
Juncosa i A. Pi i Sunyer, (ciència) i F. Martorell (biblioteques).
També cal parlar de la col.laboració d’un grup d’artistes representatius que
reflexionen sobre qüestions d’art.: J.Torres-Garcia, Joaquim Folch i Torres, Romà
Jori, V. M . de Gibert i Joan Llongueras (música).
En el número gener de 1911 publicarà un monogràfic que titula “El ideal y la
actividad de la juventud catalana en el momento presente” en que es concreta el
programa noucentista41. Eugeni D’Ors i Jaume Bofill donen cohesió al conjunt
d' articles tot sintetitzant el programa noucentista. Eugeni d’Ors, intervé amb dos
escrits importants; el primer que titula “El renovamiento de la tradición intelectual
catalana “, serveix d'exploració i introducció als articles que precedeixen, el segon,
“La Santa continuidad “, se situa al final a manera de cloenda, i tant a nivell formal
com pels conceptes que conté, constitueix una síntesi dels principis més
rellevants en que es mou el noucentisme:
claretat d’idees, eficàcia,
tradicionalisme, classicisme, europeïtzació etc..
Jaume Bofill , per la seva part escriu sobre “La actuación de la juventud en la
política.”, la seva contribució és important perquè
“Bofill defensa una actuació intervencionista en 2 nivells, primer en els diferents partits, i
després en el més general, que vol dir superar les particularitats i militàncies per mantenir
relacions cordials, una “comunidad espiritual “” y aspiraciones paralelas y un ideal común.
“fonamenta la posibilitat d’aquesta concòrdia en l’existència d’un programa el “Cataluña
endins” i en el fet que “El catalanismo és, política i socialmente un renacimiento, la
reconstrucción nacional de Catalunya, i en l’acord que la llengua que es la que nos da
carácter de nación, el culturismo en todas sus fases, el societarismo, el perfeccionamiento
moral o estético, el afinamiento sistemático de las costumbres individuales y públicas” 42

39

Alguns col.laboradors només ho van ser pel fet de publicar algun article que ja havia aparegut en alguna
altra publicació, altres en canvi ho feren amb veritable vocació, i cobriren tot els sectors importants de la vida
econòmica, social i política:
40
Vid. d’Ors, C. “El Noucentisme...” op. Cit. Pàg.45-53.
41
participaran C. Jordà, J. Pijoan, E. Vallès, A. Plana, Ll. Nicolau i d’Olwer, P. Bosch i Gimpera, T. Carreras
i Artau, J.A. Torrents, Gay de Montellà, A. Pi i Sunyer, F. Martorell, E. Juncosa, J. Ferran i Mayoral, J.
Torres Garcia, Joaquim Folch i Torras, Joan Llongueras, Vidal i Guardiola, M. Pagès, J. Sitjà, J. Bassols, A.
Soldevila, J. Bofill, i E. D’Ors.
42
Vid. Casassas, J. , “Jaume Bofill...” op. cit. pàg. 138.
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La revista, defensarà encara l’actuació col.lectiva i interclassista , principi que es
mantindrà en la línia d’actuació institucionalitzada que emprendrà el catalanisme
noucentista:
“Vol ser el portavoz de un importante núcleo de jóvenes que aunque acusando diversidad
de matices políticos y hasta religiosos, trabajan, unidos entre sí por afinidades de
temperamento y distanciados de los radicalismos, incompatibles con las pasiones y
revolucionarismos de toda especie, en diversas especialidades, laborando con fe y
optimismo por el progreso técnico de todas las ramas de la actividad catalana,
enamorados de las normas de serenidad, equilibrio, trabajo perseverancia, conciencia y
austeridad,que forman el substratum del "seny" recogido de la herencia tradicional
catalana.”43

Tot i que “Catalunya” es considera la publicació més paradigmàtica del
noucentisme, van existir altres publicacions, tant dins com fora de Barcelona, que
serviren d’element de cohesió al moviment. Entre aquestes trobem el setmanari
literari-artístic
Picarol (febrer-març 1912), on col.laboraren
escriptors tan
representatius com: Alexandre Plana, Ramón Raventós, Carles Soldevila, i
Francesc Pujols, a qui s’atribueix la direcció literària. Entre els il.lustradors cal
citar a Josep Aragay ( l’autor dels ninos de la portada), Manel Humbert, Xavier
Nogués, Smith i Remigius.
Més tard va aparèixer Revista Nova (abril 1914-gener 1917), dirigida per Feliu
Elías (Apa), que va seguir la línia literària iniciada per Picarol, i comptà amb la
major part dels seus col.laboradors. En el primer número la revista es presentava
així:
“Revista Nova, neix desde l’art nou, i el pensament que la inspira tindrà una tribuna desde
on el nostre públic serà informat d'allò que conquesta Europa, i de la possible
col.laboració de Catalunya en aquesta prometeica gesta”44

El 1912, apareixerà la revista “Correo de las letras & de las artes" de J.M. junoy
(sols sortiran 3 números), on apareixeran notícies del cubisme i del futurisme al
costat d'il·lustracions de J. Sunyer i comentaris sobre poetes noucentistes.
Al mateix temps Junoy publica “Arte y Artistas”, on apareixen els principals artistes
catalans del moment, juntament amb els cubistes Picasso i Cézanne.
Altra publicació important, dedicada a l’art va ser “Vell i Nou” (1915-1921), on es
dona una divulgació erudita de l’art de totes les èpoques, i on van col.laborar la
majoria d’escriptors i artistes noucentistes.: Aragay, Galí, Torres Garcia, López
Picó, Lleonart, D’Ors, Riba, C. Soldevila etc...
43

“La labor de nuestra revista”, Cataluña, 170-171 ( 7 abril de 1911).
Revista Nova, nº 1, 11 abril de 1914. Elías signà les seves crítiques artístiques amb el pseudònim de Joan
Sacs. La participació de Francesc Pujols, també va ser força important, en destaca en especial la vocació
mediterranista de l’art Català. “La característica de l’Art Mediterrani”.
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Fora del període que ens ocupa aparegueren altres publicacions artístiques i
literàries de fons noucentista: com “Terramar” (Sitges 1919), “Art”(1933) i “Ariel”
(1946), les darreres, allunyades del temps que fou propi a aquellla etapa
d'hegemonia cultural i política de la Lliga,
van promoure una mena de
Neonoucentisme que evidencia el fort arrelament que el Noucentisme, tingué a
Catalunya45.
EL CONTACTE AMB LES AVANTGUARDES.

En aquests anys s’inicien els contactes entre els noucentistes i els artistes
cubistes que a l’entorn de l’escultor Manolo Huguet formen la colònia d’artistes
catalans a Ceret (França), hi són Joaquin Sunyer, Juan Gris, P. Picasso, Max
Jacob, Arístides Maillol, i Georges Bracque. Eugeni. D’ors, desde “La Veu de
Catalunya”, i J.M.Junoy, desde “La Publicidad” en parlen. En el cubisme veuen un
art innovador i al mateix temps clàssic per l’ordenació estructurada dels elements.
Les primeres exposicions d’aquesta estètica es fa a les Galeries Dalmau, amb
obres de A. Gleizes, J. Metzinger, J. Gris, Marcel Duchamp, entre altres. No
obstant la introducció del Cubisme a Catalunya i Espanya, així com altres
estètiques avantguardistes aixecarà molta polèmica, i no serà fàcil l’acceptació per
part del gran públic.46

L’EXPANSIÓ NOUCENTISTA FORA DE BARCELONA.
La ciutat de Barcelona ha exercit al llarg de tot el segle XX una centralitat
econòmica, política i cultural sobre tot el territori del Principat, que els mateixos
noucentistes van estimular. La irradiació del moviment cap a altres poblacions del
Principat, s’apoia en el fenomen urbà i formà un sistema de “segones ciutats”, que
despleguen aquesta irradiació a partir de les relacions i influències rebudes
d’aquesta centralitat. Així a partir de 1910, observem la formació de nuclis i
activitats específicament noucentistes en ciutats molt properes a Barcelona:
Sabadell, Terrassa, on el fenomen urbà i l’economia industrial són prou
desenvolupats. També s’observa aquesta influència en ciutats com Girona, de
forta tradició cultural, on els fluxes humans i econòmics, amb Barcelona són molt
importants. Aquest sistema es refermarà en el període de consolidació institucional
del Noucentisme, (entre 1910-1914) i crearà noves xarxes de “nuclis centrals”
d'irradiació i expansió amb poblacions més allunyades de la influència econòmica
de Barcelona, però lligades al projecte polític i territorial “Catalunya Endins” de la
Lliga i la Mancomunitat. Entre aquestes en trobarem Manresa, Tarragona i les
viles de forta tradició cultural i associativa com Sitges, Vilanova i Olot.

45

Vid. Panyella, V. “El Noucentisme, ensayo de cronología”, Catàleg exposició El Noucentisme. Un projecte
de modernitat. C.C.C.(22-12-1994 a 12-3-1995) pàg.467-480.
46
Vid.Arenes, C i Cabré, N. “Les avantguardes a Europa i a Catalunya” La Magrana, Barcelona, 1998.
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Desde totes aquestes “segones ciutats”la irradiació del noucentisme, cultural i
polític s’expandirà a la resta del Principat47 . En aquestes poblacions, generalment
l’actuació noucentista s’inicia a partir d’un nucli o grup actiu, que dinamitza i tramet
l’esperit a altres grups i sectors de la població. És el cas per exemple de les
escoles d’art de Terrassa (1910), o de la Societat Atenea de Girona (1913)48.
En aquestes poblacions generalment, es dona la coincidència i el suport dels
intel.lectuals amb els grups catalanistes afins a la Lliga. El fenomen és força visible
a Terrassa, on a partir de l’Associació Regionalista de Terrassa, es va crear
l’Escola Choral, i l’Associació Musical, prestant també el seu suport a altres
iniciatives com Les Escoles d’Art, L’Escola Mont d’Or, dirigida per Joan Palau Vera
(on hi col.laboren com a professors Joaquim Torres Garcia, Manuel de Montoliu,
Pere Moles...); l’Escola Vallparadís (1911-1916) fundada per Alexandre Galí, on
impartiran classes alguns professors de l’Escola de Mestres de Barcelona com
Arthur Martorell, Joan Bardina, Narcís Masó i Eladi Homs.49
Aquest grup humà ben divers, però unit per uns mateixos principis, actuarà com
dinamitzador en tots i cadascun dels nivells culturals i desde aquelles primeres
“Ínfimes cròniques d’alta civilitat” iniciades (a l’estil del “Glossari”), per J.
Llongueras al periòdic “La Sembra” (1906), fins a la publicació de “Ciutat” (19101911), revista ja totalment noucentista50 consagraran la industrial Terrassa en
model de ciutat noucentista51.
Sabadell, ciutat que havia destacat per l’activitat i propaganda catalanista, a partir
del Centre Català, presenta un desvetllament més tardà en l’activitat artística i
cultural. No obstant això, a partir de 1910 amb la publicació del “Diari de Sabadell”,
dirigit per Miquel Duran i Tortajada52, i sota la influència de Joaquim Folguera (tots
dos vinculats al Centre català de Sabadell), els noucentistes desplegaran una

47

Vid. Fontbona, F. “El Noucentisme y otras corrientes “postmodernistas” en Catalunya” (Tierras de España,
vol. II Barcelona 1974, public. De la Fundación March- Edit. Noguer.
48
Ja hem citat com en aquesta ciutat de llarga tradició cultural s’iniciava la transició vers els principis
noucentistes a l’entorn d’un nucli d’escriptors relacionats amb J. Carner que crearen la revista Vida (19021903).
49
Vid. “Artur Martorell i Bisbal (1894-1967), Ajuntament de Barcelona 1995, esp. pàg. 85 i ss
50
Hi col.laboraren entre altres J. Llongueras, Ramon Rucabado i Rafael Benet.
51
Vid. Freixa, M. “Sobre Noucentisme a Terrassa” Serra d’Or, Montserrat nº 234 març 1981, pàg.155-160.
52
Miquel Duran i Tortajada (1883-1947), escriptor i periodista nascut a València, on dirigí Valencia Nova
(1906-1909), i els setmanaris “Crit de Pàtria” i “Renaixement”, on promogué la creació del “Diari de
Sabadell” que dirigí fins 1916. Trasladat a Barcelona, en fou director de “La Publicitat” i en 1934 a València
de la revista literaria “La República de les Lletres”. Com a escriptor destaquen les seves col.leccions de
poemes “Cordes vibrans”, Himnes i poemes 81916) cançons valencianes (1929)i “Guerra , victòria, demà
(1938).
Joaquim Folguera i Poal, (1893-1919), crític literari, i poeta, fill de Manuel Folguera i Duran( President de la
Unió Catalanista, del Centre Català de Sabadell i de l’Associació Protectora de l’ensenyança catalana).
Joaquim Folguera fou un dels components del grup La Revista de J.M. López i Picó , col.laborà també amb
“Trossos” i “Un enemic del poble”, impulsà els primers assaigs de l’avantguarda a Espanya. De la sevaobra
en destaca Les noves valors de la poesia catalana (1919) i diversos reculls de poemes.

488

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

activitat cultural i artística acorde amb la seva importància econòmica.53 Tant la
burgesia industrial com la intel.lectualitat sabadellenca tenien forts lligams amb la
veïna ciutat de Barcelona. L’Acadèmia de Belles Arts, l’Escola Industrial
d’arts i oficis, i l’Ateneu sabadellenc, foren nuclis dinamitzadors de la
població.54
Les relacions entre els catalanistes barcelonins i els de Girona, havien propiciat
que aquesta ciutat esdevingués complement i auxili per a l’activitat periodística i
les manifestacions patriòtiques, especialment en els moments en que aquestes es
prohibien a Barcelona. Aquest fet va tenir molta importància en el míting a favor de
la Solidaritat de 1906, que havia estat prohibit a Barcelona i es traslladà a. Girona.
A més de constituir un gran èxit per la Solidaritat, actuà de punta de llança, per
incrementar l’actuació catalanista a la ciutat i en conseqüència per a canviar el
panorama polític, dominat fins aleshores pels cacics locals (que a Girona eren,
com en tantes altres poblacions) la burocràcia estatal i els terratinents de la
província.
La influència cada cop més gran de la Lliga Regionalista, es veurà reflectida en
una sèrie d’accions político-culturals
que s’identificaran amb la cultura
noucentista. A més de la influència i activitat del partit regionalista, cal mencionar
la importància com a nucli dinamitzador gironí la Societat Athenea (1913-1917)55,
on col.laboren el poeta i arquitecte Rafael Masó, Xavier Monsalvatge, Miquel de
Palol, i l’escultor Fidel Aguilar. Durant els anys d’existència la Societat va
organitzar activitats diverses: conferències, lectures, exposicions d’art dels
principals artistes del moment (P. Torné Esquius, Fidel Aguilar, Xavier Nogués,
Cels Lagar, Esteve Monegal, Joaquin Torres-Garcia.. Fruit d’aquesta inquietud
artística, el 1916 es construeix l’Escola d’Arts i oficis de Girona (1916), que
juntament amb el Centre Cultural Atenea esdevenen les institucions culturals
més important de la ciutat i focus d’irradiació noucentista a Girona..
10.4-EL CAMÍ VERS LA MANCOMUNITAT.
A partir de 1911, la direcció de la Lliga, prepara la recuperació electoral que serà
efectiva el novembre de 1911, i tanmateix s’inicien les gestions per a posar en
marxa un projecte de Mancomunitat de les Diputacions Catalanes.56
La nova orientació regionalista, la podem seguir a través de l’activitat i els
discursos polítics dels seus màxims dirigents: Prat de la Riba i Cambó. Aquest
53

La indústria sabadellenca va patir molt les conseqüències de la recessió que es va imposar després de 1898,
laqualcosa es va traduir en un increment de l’activitat associativa obrera i de l’activitat política republicana;
en canvi durant la 1ª Guerra Mundial, es produeix un creixement econòmic espectacular.
54
Panyella, V. "El noucentisme, ensayo de cronologia" Catàleg de l'Exposició "El Noucentisme, un projecte
de modernitat" CCCBarcelona, (22desembre1994-12 març 1995, pàg. 467-480.
55
Vid. Comadira, N i Tarrus, J. "Athenea en la consolidación del Noucentisme", dins Catàleg de l'Exposició
"El Noucentisme..."op. cit. pàg. 452-455
56
Recordem que en les eleccions municipals els regionalistes van obtenir 11 regidors, mentre la UFNR
obtenia 6, i els radicals obtenien també 11, amb el que començaven a perdre potència dintre de l’ajuntament.
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darrer pronuncia una conferència a Saragossa, el 20 de desembre de 1911, amb
el títol de “El regionalismo , factor de la restauración de España”, amb la
clara finalitat de nodrir i donar noves ales al corrent regeneracionista. Tanmateix
interessa la joventut en el nou projecte emprès per la Lliga, així l’abril de 1912 fa
una conferència en el local de la Joventut Nacionalista amb el títol “missió de la
joventut en l’actual moment polític”, en la que demanarà que s’interessin per les
funcions administratives i burocràtiques de l’Estat, per tal d'introduir-se en tots els
àmbits i sectors controlats per aquest.
“En parlar-vos de burocràcia, us parlo de totes les funcions d’administració, de les més
altes a les més humils; us parlo del professorat, us parlo de l’acadèmia; us parlo de la
magistratura, us parlo de la direcció tècnica de l’exercit, us parlo dels cossos facultatius de
l’estat, us parlo de tot aquell element permanent que és el que concreta en realitats els
pensaments i les iniciatives dels homes de govern. Tota revolució política que no crea una
burocràcia informada en el seu esperit, imposada d’aquell ideal, passa i fracassa, perquè,
en la realitat, per a entroncar-se i convertir-se en cosa viva les reformes legislatives i les
iniciatives de govern, o han de comptar amb una burocràcia de l’antic regim, que
prostituirà la reforma, o caurà en l’anarquia si no sap improvisar una altra burocràcia”57

Les aspiracions regionalistes troben en el cap de govern Canalejas un interlocutor
receptiu i disposat a donar respostes noves als vells problemes que desde
començament de segle arrossegava la Restauració: la crisi política del sistema, la
qüestió social, el problema colonial amb el Marroc, i la “qüestió Catalana”.
Respecte a aquesta, Canalejas va acollir favorablement la idea d’una certa
descentralització administrativa, que concretava el projecte de Mancomunitat.58.
Cambó, va esdevenir la personalitat clau en les negociacions amb el President i
els polítics madrilenys. La política regionalista defensada a Madrid tenia com a
objectiu bàsic la defensa dels interessos econòmics catalans, que en la conjuntura
d’inestabilitat política i social que seguí a la Setmana Tràgica, esdevingué una
veritable necessitat59 . La Mancomunitat suposava per a ells la possibilitat de
concretar un programa de “nacionalització”, de les estructures, de racionalització i
planificació de l’economia catalana, impossible d’aconseguir en un Estat com
l’espanyol, tant aliè a l’eficiència econòmica. L’assassinat de Canalejas el
novembre de 1912, posà en perill el projecte, retingut “sine die” en els carrerons
de la burocràcia parlamentaria. Això farà que la Campanya pro Mancomunitat, que
havia transcorregut per viaranys serens, es polititzi al màxim, i que l’actuació de la
Lliga com a impulsora i mantenidora de la Campanya, rebi el suport majoritari de
l’electorat catalanista. En efecte, la Lliga obté un triomf indiscutible en les
eleccions provincials de març de 1913, i aprofita l’avinentesa per a reactivar la
Campanya pro Mancomunitat. (Míting del Tívoli 6 abril de 1913). Aquesta es
concretarà en mobilitzacions de caràcter divers,
entre elles “les diades
regionalistes”, en les que la Lliga tractarà de fer conèixer i aconseguir el suport de
57

F.Cambó, Discurs donat el 9-4-1912 a la Joventut Nacionalista de la Lliga. El text sencer a "La Veu de
Catalunya ", 13-4-1912, pàg. 3-4.
58
Vid. Pabon, J. “Cambó”, op. cit. vol.1 pàg. 376-400.
59
Cal no oblidar els lligams de molts homes de la Lliga amb el món de la industria, molt depenent de les
oscil.lacions del mercat i del capital estranger, així com la participació de molts d’ells en el món de la banca i
les finances. Vid. Casassas, J.”Jaume Bofill...” op. cit.pàg. 146.
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les poblacions catalanes a la Campanya.
També hi tindrà el seu efecte la
important divulgació a la premsa dels objectius i el programa d’acció que podria
desplegar la Mancomunitat.60
L’ambient que es genera a Catalunya recorda l’esperit de Solidaritat, i la classe
política espanyola, amb el govern i el Rei al davant, es veuen obligats a donar una
resposta que canalitzi les mobilitzacions, aquesta serà la concessió de la
Mancomunitat ( Reial Decret 18 desembre de 1913).
En la mobilització dels sectors intel.lectuals i de la Joventut Nacionalista, Jaume
Bofill va tenir un paper important. Bofill exalça l’obra de preparació feta i en
destaca la seva importància per al futur de Catalunya, i concreta aquest
posicionament amb una sèrie d’articles que s’agruparan com “L’Escola de la
Lliga”("La Veu", abril 1913)61 . En aquesta sèrie vol reflectir el sentit de les
“jornades regionalistes i comenta concretament el míting del Tivoli del 6 abril, en
què la política de reivindicació de la Mancomunitat havia quedat definitivament
estructurada. El partit, comptava amb l’element humà necessari i sobretot tenia el
dirigent adient, Prat de la Riba, per a desplegar un programa que havia de fer
possible la futura “nacionalitat catalana” .
Tanmateix, en comentar el discurs de Cambó al Tívoli, aprofita per recordar la
necessitat de regenerar el país, (idea recurrent desde la crisi de 1898), i al mateix
temps per demanar la implicació de tothom, en especial del sector intel.lectual,
que ha de portar la direcció al procés:
“Enfront de la inèrcia, cal desvetllar l’actuació normal i persistent; enfront de
l’abstencionisme, la intervenció. Cal suscitar una opinió pública constant, vigilant,
afirmativa, constructiva. Cal trencar el monopoli de l’Estat que ara exploten dos partits i
afranquir-ne l’accés, per medi de partits d’opinió i de govern a base de coalicions
temporals, de partits per a les realitzacions de programes concrets” 62

El mateix Bofill encapçala també la recuperació dels regionalistes en l’Ajuntament
de Barcelona, amb una actuació meritòria en les àrees i serveis de cultura, la
qualcosa , a més de la moralització que s’havien proposat en tots els altres
sectors, donarà a la Lliga i als seus representants, solidesa i prestigi63. Un prestigi
que la Lliga sabrà canalitzar per pressionar sobre l'opinió pública catalana i
espanyola a través de la campanya popular i unitària per desbloquejar el projecte
aturat al Senat. De fet, el govern Dato poc amic de les reivindicacions catalanistes,
es va veure forçat a aprovar la Mancomunitat, encara que aquesta fos concedida
per la drecera del Decret Reial. A partir d’aquí la Mancomunitat era un fet i
l’estatut de funcionament intern s’aprovava el 24 de març de 1914. Era, i així es va
60

Vid a "La Veu de Catalunya" els dies 1,3,4, i 5 abril de 1913 , els escrits de Prat “Ço que és i ço que no es
la Mancomunitat".
61
aquesta sèrie la composen diversos articles interessants amb els subtitols "Excelsior!" 7 abril, "El seu
mestratge" 8 abril, "vitalitat", 9 abril "El discurs d’en Cambó" 14 abril, i "Els comentaris adversaris" 16 abril.
62
Bofill, J. “El discurs d’en Cambó,”La Veu de Catalunya 14-4-1913.
63
Xènius, Glosari, “Els Nous “ La Veu de Catalunya, 10-11-1913, (ed.vespre)
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considerar, malgrat les deficiències i mancances de l’organisme, el primer èxit de
la política regionalista. Un èxit que Prat de la Riba, va voler oferir com a col.lectiu,
malgrat les desavinences electorals amb el catalanisme d’esquerra, perquè
suposava la possibilitat d’iniciar de manera incipient, la tant desitjada autonomia
catalana. En efecte, el 6 d’abril de 1914, Prat de la Riba era escollit president de
la Mancomunitat de Catalunya amb 80 vots a favor 6 en blanc i cap vot en contra.
El discurs del president 64parlava d’una actuació de govern global que havia de
posar les bases de la modernització cultural i econòmica de Catalunya, que hauria
de cobrir els programes desenvolupats sota els lemes: “Catalunya endins”, amb
l’objectiu d'organitzar una estructura
cultural, econòmica, institucional i
administrativa, adaptada a les necessitats i reptes del nou-cents, (base, d’altra
banda, dels postulats regeneracionistes que calia contagiar a la resta d’Espanya.
Tanmateix la presència catalana a la Península i fora d’ella, base de la idea
“Imperialista” del pensament Pratià, es concretava en el programa “Catalunya
enfora”.
La importància d’aquests postulats i la seva necessitat i eficàcia, seran posats a
prova amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial, uns mesos després de l’inici de
la Mancomunitat65
10.5- LA PRIMERA ETAPA DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
(1914-1917).
A partir del 6 d’abril de1914, amb Prat de la Riba com a President de la
Mancomunitat, s’obre a Catalunya un període d'institucionalització, és a dir de
creació de les estructures organitzatives, que havien de possibilitar el
desplegament dels objectius polítics, econòmics i culturals necessaris per a que
Catalunya pogués tenir un desenvolupament harmònic, a l’alçada dels països
europeus més avançats.
L’actuació de la Mancomunitat en aquesta primera etapa respon a la “praxis” de la
política elaborada per La Lliga i per Prat desde inicis de segle. La Mancomunitat
serà una conseqüència d’aquesta estratègia i alhora, el marc legal i la tribuna des
de la que els homes de la Lliga demostraran la seva capacitat de gestió i lideratge,
en ser capaços d’aglutinar sota uns objectius nacionals i globalitzadors, les
diferents forces ideològiques i polítiques en un projecte comú: aconseguir per a
Catalunya una normalització amb caràcter nacional. En efecte Prat de la Riba
iniciarà una política de consens i col.laboració amb les diferents forces polítiques
catalanes, per a impulsar un programa de desenvolupament necessari al Principat,
al marge i independentment de la lluita ideològica o política. La Mancomunitat es
proposava engegar una obra estatal de modernització que la majoria d’Estats
europeus havien anant fent al llarg del segle XIX. L’obra de la Mancomunitat però
no podia i no es va quedar ancorada en el passat, sinó que assimilà a ritme
vertiginós, els models que li oferien els grans estats emergents l’època, com ho
64
65

Vid. La Veu de Catalunya 7-4-1914.
Vid. Casassas “Jaume Bofill...”, op. cit. pàg.165, “L’ impacte de la Guerra gran sobre Catalunya.”.
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eren els Estats Units d’Amèrica, i també les lliçons que els esdeveniments
socials, com la sobtada revolució Bolxevic a Rússia, aportaven a l’hora de
plantejar una estratègia política.66
L’OBRA DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

L’objectiu prioritari que es fixaran els homes de la Mancomunitat, serà la creació
d’unes estructures i serveis adients a les necessitats d’un país modern, com eren:
Els sistemes de comunicació: viàris, telefònics, etc... doncs la situació d'aïllament i
desarticul.lació entre les poblacions catalanes era evident.
Les obres hidràuliques, dessecació, canalització de rius, aprofitament de salts
d’aigua, etc... necessaris per a potenciar l’agricultura, la indústria i l’abastiment
d’aigua potable, necessària a tot el Principat.
Aconseguir una base humana, tècnicament preparada que pogués assumir aquest
programa i altres de més complexitat en un futur pròxim, que només es podria
aconseguir amb l’extensió qualitativa i quantitativa
de la cultura i de
l’ensenyament en tots els nivells. Per a poder assolir aquest objectiu humà previ,
calia bastir una xarxa de mitjans i entitats culturals, que al mateix temps hauria de
contribuir a refermar la identitat nacional i el sentiment de pertinença a una
comunitat catalana.
L’actuació educativa de la Mancomunitat es va caracteritzar en primer lloc per
l’organització de l’ensenyament a partir dels programes i centres existents,
reformant-los i completant-los, i en segon lloc, creant-ne de nous dins els
paràmetres més actuals i en funció de les necessitats i possibilitats del moment.
L’objectiu, no va ser únicament crear una elit directora, sinó que la formació
arribés en diferents nivells a tot el territori català. per això no es limitaren a
impulsar centres permanents: escoles, biblioteques, etc... sinó que donada la
manca de recursos existents, aprofitaren al màxim els que tenien, potenciant la
difusió de l’ensenyament ambulant i per correspondència.
Tot plegat va suposar una innovació important no sols pel que es refereix a
Espanya, sinó també respecte al marc europeu.
Tanmateix l’obra de la Mancomunitat va introduir la metodologia més innovadora
del moment en els diversos nivells d’actuació, donant molta importància a
l'experimentació i formació pràctica en els estudis mitjans i superiors i introduint
metodologies innovadores, com ho va ser a l’ensenyament primari la pedagogia
de l’Escola Montessori . Es va donar molta importància a la diversificació dels
estudis tècnics, tractant d’adequar-los a les necessitats d’una economia
diversificada i emergent.
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Vid. Roca F., “La Mancomunitat de Catalunya, una solució Americana” L’avenç op. cit. pàg. 41.
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Institucionalment l’ordenació dels ensenyaments s’encarregà al Consell
d’Investigació Pedagògica67 (a partir de 1916 Consell de Pedagogia), a càrrec del
qual s’establiren tres secretàries: Ensenyament Primari, Ensenyament TècnicoIndustrial i Ensenyament Superior, a més d’un servei de Publicacions que va
permetre la divulgació dels coneixements, objectius, programes i les realitzacions
fetes.
La Potenciació de l’IEC , i sobretot de La Biblioteca Central de Catalunya, així com
la xarxa de biblioteques populars, van acomplir el doble objectiu de servir a l’alta
cultura, i també a l’extensió de l’acció educadora de la cultura. En efecte, a partir
de la Biblioteca s’inaugura el primer sistema bibliotecari del país amb la creació de
l’Escola superior de bibliotecàries (1915), que tingué a Eugeni d’Ors com a
Director i comptà amb professors de la talla de Carles Riba. A partir d’aquestes
dues entitats s’estructurà el sistema de biblioteques públiques per mitjà de la xarxa
de biblioteques populars, que es posa en marxa el 1918, quan surt de l’Escola la
primera promoció de bibliotecàries, i que va incloure un servei de biblioteca
ambulant, per tal que l’acció arribés a totes les poblacions del país.
EL MÓN ASSOCIATIU I LA MANCOMUNITAT.

La cultura havia d’arribar i cobrir tots els segments socials i de vida, especialment
un d’importància creixent, el lleure, per això va comptar amb el suport de l’amplia
xarxa associativa de caràcter privat (que com venim dient era molt rica i variada a
Catalunya), i que durant els primers anys de la Mancomunitat viu una mena d’Edat
d’Or. En efecte, una gran part de l’associacionisme català (excepció feta del
sindicalisme i de les organitzacions republicanes radicals), es va moure dins
l’aparell ideològic desenrotllat per la Lliga, col.laborant en l’assumpció social del
seu programa. Un programa pragmàtic que enarbora la catalanitat, la llengua i la
cultura com estendard social i polític.
En coherència a aquest programa, es va potenciar i prestigiar la feina dels
artístes i dels intel.lectuals, però també la dels formadors i mestres, doncs ells
eren els encarregats de trametre els coneixements i d’introduir en els anys de
formació la idea de comunitat nacional.
La gran quantitat d’iniciatives en tots els àmbits, que es posen en marxa o es
reactiven en aquest primer bienni de la Mancomunitat, ens indiquen l’entusiasme
de l’arrencada i al mateix temps la prèvia preparació del programa a desenvolupar
en els anys posteriors.
En aquest sentit, la Mancomunitat inaugurà l’Escola Normal i l’Escola d’Estiu,
introduint les noves experiències europees en el camp pedagògic, per tal de fer
més atractiu i eficaç l’aprenentatge. Pel que fa a l’ensenyament primari, aquestes
experiències se centraran bàsicament en la metodologia de l’Escola Montessori.
67

Al front d’aquests serveis es posaren personalitats de gran prestigi, per exemple, Eugeni d’Ors es nomenat
director del Departament d’Educació Superior del Consell de Pedagogia..
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Quan als estudis superiors, cal destacar el foment de la investigació en àrees
noves, com la psicologia experimental i la fisiologia. Així com l’atenció a d’altres
camps científics relacionats amb la política i l’economia, com són els estudis
geogràfics i geològics, encaminats a establir una base científica sobre la qual
estructurar el territori i l’explotació de les seves riqueses naturals. En la mateixa
línia es va crear l’Escola d’Administració, i la Caixa de Crèdit Comunal.
També, es continua l’obra feta per la iniciativa privada amb la Creació de l’Escola
Superior de Bells Oficis de la Mancomunitat (maig 1914) que inicia les seves
activitats l’any següent (1915), el director serà Francesc de A. Galí (1915-1924),
amb la col.laboració de l’escultor Esteve Monegal en la planificació68.
L’activitat editorial de la Mancomunitat s’expandeix amb l’edició de "Quaderns
d’Estudi" (1915-1924), revista dedicada a mestres i professors, a càrrec de Carles
Riba i també la "Col.lecció Popular Minerva" (1915-1922) , quines obres estaven
destinades a divulgar una cultura general entre la població. Ambdues eren
publicades pel Consell de Pedagogia sota la direcció i orientació d’Eugeni d’Ors.
“La cultura catalana ja és entrada en la seva plena força jovenívola i en la seva definitiva
orientació. Ja no és una aspiració d’uns quants elements; és un poble que avença en bloc
cap a una fi mateixa; les nobles vigoríes individuals se fonen totes en una liberalíssima
disciplina, i una conciència única presideix i dóna sentit a aquest esforç harmònic i vivent,
anònim com el d’una host en batalla. La nostra victòria serà un esdevenidor íntegrament
nacional; la nostra amor i la nostra angunia, van dret a les generacions futures; la nostra
arma adequada, doncs, ha de ser una PEDAGOGIA” (...)
ELS QUADERNS li faran de guia en la seva labor, proporcionant-li matèries de treball que
altrament li foren per ventura de dur cercar; per fi, voldrien ser el foment d’una amistat
puríssima entre els mestres aplegant-los en una classe organitzada no tan sobre una
comunitat d’interessos com sobre una comunitat d’amors i d'energies.”69

A mesura que es consolida la institució, es van ampliant els horitzons i
complimentant les iniciatives en cada sector de la formació i la cultura, així el
1917, es va crear l’Escola d’Infermeres, i el mateix any la Diputació de Barcelona
inicia l’Escola Tècnica d’Oficis d’Art (1918-1924), complementaria de l’Escola
Superior de Bells Oficis70.

68

El nou centre artístic es l’alternativa a l’antiga escola de la Llotja (i de la seva continuadora, l’Academia
Provincial de Belles Artes). Va comptar entrel professorat amb personalitats de gran prestigi com: J. Folch i
Torras, J. Aragay, Ramon Sunyer, Esteve Monegal, Feliu Elias, Jaume Mercadé i Pau Gargallo. En ella S’hi
formen molts artistes com els pintors Jaume Mercadé, Manuel Humbert, ceramista Josep Llorens i Artigas,
l’artista gràfic i arquitecte de jardins Joan Mirambell i Ferrer,etc.., alguns dels quals serien més tard
professors de l’escola.
69
Fragments del prospecte. Quaderns d’Estudi nº 1 Octubre de 1915, Publicació mensual del Consell
d’investigació pedagògica de la Diputació de Barcelona sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya.
70
Ambdues van tenir com a secretari Josep Llorenç i Artigas.
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L’Ajuntament de Barcelona (un cop recuperada l’hegemonia dels regionalistes),
creà el Pla general d’edificis escolars, impulsats per Manuel Ainaud i Jaume Bofill i
Mates. Aquest pla preveia la construcció de 37 edificis escolars sota la direcció de
l’arquitecte Josep Goday, qui comptarà amb la col.laboració del gravador i
decorador Francesc Canyelles i els escultors Enric Monjo i Pere Jou.71 El
programa es realitza progressivament, fins 1923 any en que la Dictadura de Primo
de Rivera va frenar l’obra de la Mancomunitat, s’obren 5 noves escoles 72.
L’IMPACTE DE LA GUERRA MUNDIAL.

En esclatar la guerra, l’agost de 1914, el govern d’Espanya (presidit per Dato), va
decretar la neutralitat militar, però malgrat que aquest fet podia tenir unes
conseqüències econòmiques i polítiques favorables a la burgesia industrial i
comercial, hom vivia els primers moments d’aquella conflagració amb inquietud.
Prat de la Riba reaccionà com un autèntic estadista i en els primers dies del
conflicte, convocà els sectors econòmics i polítics catalans per analitzar la situació
i plantejar una estratègia a seguir desde el punt de vista econòmic. D’aquesta
reunió, que es verificà el 6 d’agost, en sortí una junta econòmica i un missatge al
rei Alfons XIII, que es presentà pocs dies més tard al cap de l’Estat i al president
del govern. Cap altre grup ni sector polític o econòmic d’Espanya va reaccionar
amb tanta rapidesa davant els fets73, la qualcosa impressionà molt a l'opinió
pública espanyola. El manifest reclamava de l’Estat la intervenció en una
economia força dependent, en la que la situació plantejada per la guerra podia
portar a una crisi econòmica i social important. Més endavant, el 1915 hom
empren altres iniciatives orientades a donar respostes a la nova situació política i
econòmica, com va ser la de demanar “zones neutrals”, frenar l’encariment dels
productes de primera necessitat i evitar la fugida i la dispersió de capitals, així com
la manca d’estalvis; demanant entre altres mesures la formació de consorcis
bancaris74.
Un cop més, el govern d’Espanya, no va estar a l’alçada de les circumstàncies, per
extraordinàries que aquestes fossin, doncs a part de tenir seriosos problemes per
mantenir la neutralitat sota la continua pressió dels països bel·ligerants,
desaprofità l’oportunitat que se li oferia per plantejar una intervenció econòmica
dinàmica i moderna. Com ja hem dit, el govern, els partits alternants i el sistema
parlamentari entren en una crisi que no finalitzarà en acabar la guerra75. De fet a
tota Europa l’inici de la guerra obre una crisi política i espiritual, evidenciant la fi
d’una època (hereva del segle XIX), i d’uns valors que ja no tenien sentit, mentre
que altres com els nacionalismes cobraven un nou significat76. La guerra divideix
la societat i també la consciència europea, obliga a prendre’m partit i a plantejar-se
71

Vid. Foment de la construcció escolar, Quaderns d’Estudi nº 1, 1915, pàg. 60.
La Generalitat republicana construí altres 8, seguint la planificació de la Mancomunitat.
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Vid. Pabón, J. Francesc Cambó, vol.I pàg. 430.
VidLliga Regionalista. El pensament català davant el conflicte europeu.Imp. F. Giró, 1915.
75
Vid. Fernandez Almagro, Alfonso XIII, op. cit. pàg. 201 i ss.
76
Vid.Seignobos, Ch. introducció a “Les aspiracions autonomistes en Europe” Paris F. Alcan, 1913 p. XVIII.
74
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situacions, fins aleshores inqüestionades per molts sectors, com ho era la situació
de Catalunya front a l’Estat Espanyol.
“...l’antihegemonisme era el nou programa polític que permetia el renaixement de les
reivindicacions nacionalistes i les deslligava de qualsevol anacronisme en referir-les a la
problemàtica social general. A Catalunya, concretament, aquest lligam resultà evident
quan volem entendre la nova evolució i la reestructuració dels programes, les tàctiques i
77
els nuclis nacionalistes d'imminent aparició. (...)”.

Pel que fa a la Lliga, aquest plantejament es basarà en incrementar el nivell
d’autonomia, i la seva estratègia cercarà de legitimar la petició amb la col.laboració
i contactes amb altres entitats europees defensores dels nacionalismes pacífics,
com la "Unión des Nationalités", entitat fundada a Lausana el 1912 per recollir
documents etnogràfics, històrics, literaris, artístics, econòmics etc.. Que poguessin
il·lustrar l’ànima, el passat i les potencialitats de futur de cada nacionalitat. La
"Unión" publicava un butlletí "Els Annales des Nationalités", organitzava
conferències, promovia estudis científics, i donava suport logístic a diferents
nacionalitats oprimides. Funcionava a través d’un patronat format per personalitats
de diferents països, entre els que hi eren els espanyols, M. de Unamuno, G.
Azcárate, F. Cambó, J. Puig i Cadafalch, i Carme Karr (directora de la Revista
"Feminal"). Tot i que la idea venia de tres anys enrere, els “Annales des
Nationalités” van publicar l’any 1916 un número dedicat a Catalunya “Etude sur la
nation catalane”, en el qual hi és present l'ideari regionalista.
“S’endevina la direcció i participació del mateix Prat de la Riba, reflecteix perfectament
una forma d’entendre la història del catalanisme, una valoració d’institucions, treballs,
manifestacions culturals, vida econòmica i tàctica política, així com un detallat inventari
dels esdeveniments que van de la Solidaritat a la Mancomunitat, fet amb claretat i
perspectiva necessària perquè el comprengués un públic no català”78

Al mateix volum s’incloïen també qüestions
candents, com la situació
d’enfrontament entre aliadòfils i germanòfils , provocada per guerra79, que hom
intenta justificar per causes històriques. Així sense que podem parlar d’una
homogeneïtat total80, a Barcelona, a diferència del centre peninsular, la tendència
va ser aliadòfila, tot i la germanofília de publicacions com "Tribuna" i "El dia
Gráfico" (comprats per simpatitzants del govern alemany), on a més s’aplegà
l’anticatalanisme. La situació és molt complexa, perquè si barregen aspectes
emocionals i estratègics, tot i que la Lliga optà oficialment per la neutralitat, dins
d'aquesta hi va haver un sector simpatitzant amb cada bàndol. El debat entre els
intel.lectuals i els polítics pren ressonància pública en la premsa, no solament
diaris o publicacions generals com "Iberia", creada com publicació propagandistica
francòfila, sinó també en publicacions de caire cultural i programàticament
77

Vid Cassasas Imbert, J. op. cit. pàg.166 i ss.
Ibidem pàg. 170.
79
Vid. “La Catalogne devant la guerre européenne” dins Annales des Nationalités VI, 6-8 (1916).
80
Van existir grups d’intel.lectuals i artistes que apoiaven Alemanya per motius d’afinitat cultural o
sentimental,ja que havien estat o residit al país
78
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noucentistes, com "La Revista", que a més de textos i assaigs d’opinió sobre el
tema, publica l’enquesta “Catalunya davant la guerra europea”, amb resposta
d’intel.lectuals i polítics (1915-1916), i manté la sèrie "Les consciències nacionals i
la Gran Guerra" (1915-1918), amb la col.laboració de Xènius, G.A. Borghese, G.K.
Chesterton i H.G. Wells.
Desde Catalunya, s’organitzen els voluntaris catalans que combaten a favor dels
aliadòfils, (França) del costat dels quals estan molts artistes i intel.lectuals,
sobretot els que han passat èpoques a França ( Utrillo, S. Rusiñol, J.M. Juny,
Pérez Jorba, importadors del cubisme).
També va haver un grup liderat per Eugeni d’Ors, que subscriví la via
ultraconservadora de Romain Rolland, defensant “La Unitat Moral d’Europa”, que
posa en evidència el trasbalsament emocional i ideològic que aquella guerra va
representar per a molts intel.lectuals i artístes.
Xènius va donar suport a aquella via amb la creació del Comitè d’Amics de la
Unitat Moral d’Europa”81, que es donà conèixer a l'opinió pública el 27 de
novembre de 1914, amb un manifest a l’opinió catalana sobre la guerra, que
catalogava aquesta com civil i al mateix temps conflicte de classes i d'ideologies.
Per això donaven suport a la unitat moral d’Europa
“tan llunyà de
l’internacionalisme amorf com de qualsevulla estret localisme”.
“Ressaltem que l’últim article de la revista, publicat just abans del “Manifest de la pau” del
president Poincaré (que li servia de cloenda), va ser un treball de Miquel Navinés titulat “el
triomf”, en el qual intentava de lligar “l’horror històrica mundial”, amb la de l'alliberament”
de Catalunya i la seva inclusió dintre la indispensable federació de pobles europeus que
havia de venir. En aquest article en coincidència amb el que deien els principals homes de
la Junta d’Afirmació Catalana, que la guerra no havia estat el triomf de cap nació, sinó que
“els dos elements de la nova revolució triomfen: el socialisme i les nacions”, en definitiva,
la imbricació dels drets dels homes amb els dels pobles.”82

81

El Comité d’Amics de la Unitat Moral d’Europa, va publicar “Els amics d’Europa” ( 1915-1919), on van
donar cabuda a manifestos, articles i declaracions que defensaven el paneuropeisme desde diferents òptiques,
tant desde les dretes ( crida del papa Benet XV als països bel.ligerants (28 de juliol de 1915), com de
l’esquerra ( manifest dels socialistes italians del 22 de maig de 1915). Entre els col.laboradors catalans es
trobem: , E. Duran i Reynals, ( Secretari del Comitè d’Amics e la Unitat Moral d’Europa fins a la seva mort
Paris desembre 1917), Tomàs Aranzadi, Romà Jori, Carme Karr, J.M. López-Picó, J. Feran, R. Campalans,
Alfons Maseras, J. Massó i Torrents, E. Messeguer, M. de Montoliu, N. Masó , Andreu Nin, Miquel dels
Sants Oliver, A Par, J. Palau, Gaziel, M. Raventós, R. Rucabado, E. Terrades, Pau Vila, J. de Zulueta, E.
Jardí, Jordi Rubió i Balaguer., i el. mateix Prat de la Riba que hi publica un article, sobre la Guerra dels
Balcans de 1913.
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Cassasas, J. op. cit. pàg.171
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LA REPERCUSSIÓ SOCIAL.

Reprenent el discurs general, la guerra suscita en el públic català i espanyol un
gran apassionament, els diaris destaquen corresponsals de Guerra, i els tiratges
augmenten al llarg de la contesa. Tota la Península, però molt especialment
Catalunya, s’omplen de refugiats i d’espies d’ambdós bàndols, provocant molts
problemes de convivència i ordre públic. En el sentit econòmic i cultural, Catalunya
surt beneficiada, per la neutralitat espanyola. La neutralitat oficial ajuda a
l’enriquiment dels industrials, i comerciants, a qui desde l’organisme autònom
s’exhorta a actuar pensant en el futur.
Culturalment la concentració d’artistes i intel.lectuals, molts d’ells propagadors
dels corrents de vanguardes, que fugen del conflicte, comportà una aproximació
molt directa a moviments com el cubisme o el futurisme dels seus congèneres
catalans. estètiques que els artistes i escriptors de casa nostra interpretaran i
adaptaran de manera pròpia. Aquesta influència és clara en personalitats com
Joaquim Folguera i J.V. Foix, especialment desde la tribuna que els ofereix
"Trossos", la Revista (entre 1915-1919).
Aquesta influència també es deixarà veure en l'acollida que hom fa de la
literatura, la música i art produïts durant el conflicte i que sovint arriba a
Catalunya a través de la cultura francesa, en publicacions i traduccions.
Per cloure aquesta línia argumental, no podem oblidar l’impacte social de la
guerra, en especial per a la classe obrera, la més perjudicada al meu entendre,
per l’encariment de les subsistències i la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu
dels seus salaris i l’enduriment de les seves condicions de treball durant i després
del conflicte: manca d’estabilitat, jornades exhaustives i atur funcional, són
elements habituals en aquella conjuntura, que sumats a la manca de diàleg
patronal i a la indiferència governamental aportaren una progressiva radicalització
en les reivindicacions obreres. L’èxit de la Revolució Soviètica, constituí també un
referent important en l’actuació sindical, en acabar la guerra.
Tot plegat fa que el món de 1918, fos ben diferent de l’existent abans de 1914,
s’imposava un nou ordre polític internacional i també una profunda transformació
interna en tots i cadascun dels països europeus abocats a reconstruir material i
espiritualment els territoris i els estats, reconvertir economies de guerra, refer i
alimentar una població visiblement delmada i castigada, i el més difícil de tot.
restanyar els odis i ferides morals derivades del conflicte.
Unes conseqüències que d’una manera o altra afectaren tots els països d’Europa
àdhuc els que van romandre oficialment neutrals al llarg de la guerra., com va ser
el cas d’Espanya, i que ultra els efectes materials es manifesta en un visible canvi
de valors, socials, polítics i culturals, que marcarien profundament els
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esdeveniments i la societat espanyola fins a l’arribada de la Dictadura de Primo
de Rivera83.
La guerra doncs, constituí un element distorsionador en l’evolució “normal “ que
hom havia previst per a la somiada autonomia catalana, però malgrat tot el
programa regionalista-noucentista es materialitzà i s’adaptà a les dificultats i als
beneficis que aportava la situació de neutralitat oficial de l’Estat. Veiem alguns dels
esdeveniments i realitzacions concretes d’aquest programa.
EL REGIONALISME DAVANT EL CONFLICTE MUNDIAL.

Com ja hem esmentat a partir de 1915, La Lliga guanya les eleccions municipals
de Barcelona i assoleix l’Alcaldia, últim bastió per controlar. J. Bofill i Mates és
regidor i publica a La Revista l’article programàtic “Ciutadania integral”. Però
potser és més clar destacar la reivindicació nacional que hom fa a l’entorn de la
Llengua Catalana, per contrarestar els atacs que aquesta havia sofert en el
Congrés dels Diputats els dies 22, 23 i 24 de Novembre per part de sectors
anticatalanistes, dels quals l’acadèmic Royo Villanova, es va erigir en portaveu. La
idea central del discurs era com l’actuació catalanista intentava descastellanitzar
Catalunya, i interpretava aquesta suposada descastellanització com una
manifestació “enfermiza” de l’odi que alguns sectors sentien, inexplicable sent
Catalunya “Española de corazón” i interessada comercialment en mantenir unes
cordials relacions amb Castella. Royo arribà a qualificar la situació de “caso de
verdadera demencia colectiva”. L’acadèmic també assenyalava l’error col.lectiu
dels catalans en pensar que constituïen una nació, basat en la idea també
equivocada per ell, d’un passat gloriós comú que, segons ell, devia a la Unió amb
Aragó i València. Tanmateix no s’estava de nominar ignorants i analfabets als
catalans, doncs segons ell a Barcelona el nombre d’analfabets era superior al de
totes les províncies d’Espanya. Aquestes acusacions tingueren un efecte revulsiu
en la població i també en les institucions catalanes. A l’Ajuntament els regidors
regionalistes demanen l’adhesió del consistori a la "Diada de la Llengua Catalana",
que es celebraria el primer de gener de 1916, amb un programa de defensa i
reivindicació prou radicalitzat per la campanya propiciada desde la Real Acadèmia
de la Llengua. En el manifest de la diada es demanava: el reconeixement del dret
dels catalans a l'ús del propi idioma en la vida pública i privada, l’obligació del
coneixement perfecte (parlat i escrit) del català per a poder exercir qualsevol
càrrec públic a Catalunya, a més de les eines per tal que la Llengua Catalana,
(que no era cap dialecte com afirmaven Royo Villanova i altres acadèmics de la
Real Acadèmia Castellana), assolís la dignitat pública i privada que qualsevol
llengua mereix, és a dir una ensenyança primària, secundària i Universitària en
català, càtedres de llengua i cultura a la universitat, la catalanització de les escoles
normals etc...
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Alguns autors parlaran en les seves obres i memòries d'aquesta crísi de valors, entre ells J.M. López els
reflecteix anys més tard a l’obra "L’home del qual es parla" (1922).
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En el manifest s’uniren grups polítics i entitats culturals catalanes de diverses
tendències ideològiques, que secundaren la Campanya de protesta coordinada
per l’Ajuntament de Barcelona, amb un intens debat Consistorial84, i com no, amb
el ritual de protestes individuals i col.lectives al cap del govern. Entre els adherits
de primera hora s’hi trobaven: Martí i Julià per la Unió catalanista, R. D’Abadal, per
la Lliga, P. Coromines pel Centre Nacionalista Republicà, F. Layret, pel Bloc
Republicà Autonomista, Puig i Esteve del cadci, Puig i Sais per l’Acadèmialaboratori de ciències mèdiques, J.M: Roca, per l’Ateneu Barcelonès, R. Giral per
la Joventut Nacionalista de Catalunya, C. Jordà per la de la Lliga, R. Solsona per
la Republicana, J.M. Pi i Sunyer per la Republicana Nacionalista, J. Carner per la
Junta d’Afirmació catalana, M. Folguera per l’Associació protectora de
l’Ensenyança de la Llengua Catalana, J. Massó i Torrents, pel Centre
Excursionista de Catalunya, Martí Matons per l’Orfeó Gracienc, F. Flos pel Col.legi
de Sant Jordi, J. Morató, per "La Veu", altre cop P. Coromines per "El Català", A..
Rovira i Virgili per "l’Esquella de la Torratxa", i per "La Campana de Gràcia", M.
Alcàntara per "Renaixement", Joaquim Delclòs per "La Nació" i F. Cruset pel
"Teatre Català"
La resposta contundent i l’excitació dels ànims que la inoportuna intervenció de la
Real Acadèmia de la Llengua Espanyola havien provocat (en un context polític
prou complicat per la Guerra europea) , va fer que Romanones arrangés la qüestió
de manera privada comunicant a L. Duran i Ventosa que no enviaria a les Corts ni
dictaria cap disposició sobre el “delicat assumpte dels idiomes regionals”, la qual
cosa es va interpretar a la premsa i opinió catalana com un triomf de la
Campanya.85 Paral·lelament, la política de la Lliga al Parlament, liderada per F.
Cambó, recollia les reivindicacions a l’entorn de la llengua i aspirava a aconseguir
de l’Estat noves delegacions per a La Mancomunitat, que un cop més caigueren
en el buit davant el blindatge parlamentari i governamental a atorgar la més petita
concessió autonòmica.
"(...) El catalanismo nuevamente de actualidad por la fiesta que se celebró el dia 20,
llamada de la “unidad Catalana” con intención de plantear el pleito de la soberania integral
de Cataluña, según palabras de Cambó, oficiante en aquella. Sobresalió en el senado el 6
de junio la declaración de Romanones, intransigente respecto a cualquier reforma que
traspasase la descentralización administativa.(...) sostuvo aquella postura desde los
escaños de la mayoría el más indicado por su tenacidad: Alcalà Zamora (14 de junio) y la
reforzó el radical D. Hermenegildo Giner de los Rios.(...) de la animosidad contra aquel
órgano de la vida regional dió "El País" elocuentes testimonios llamando inconscientes,
cretinos, botarates a quienes no se enteravan del fracaso padecido por todos los que
patriótica y honradamente querian españolizar el problema catalán. Todos han errado y
han fracasado, desde Pi y Margall a Maura, pasando por Salmeron; todos menos el
español catalán o el catalan español D. Juan Sol y Ortega. ( El país 21.5.1916- "Allí
nacionalismo y aquí inconsciencia”. El espiritu que llevaron los diputados de la Lliga a su
enmienda al Mensaje de la corona, reapareció (8 jul) en una proposición incidental de
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Vid. Casassas, J. La Llengua Catalana a l’Ajuntament, dins Jaume Bofill... op. cit. pàg.178.
La versió castellanista d’aquest tema en Fernandez Almagro, Romanones 1915-1917. dins, Alfons XIII, op.
cit. pàg.220
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Cambó a favor del libre uso de la lengua catalana, y haciendo obligatorio su conocimiento
a autoridades y funcionaris, proposición que solo obtuvo en pro trece votos, entre los que
únicamente se contó el de un republicano no catalán Aniceto LLorente, diputado. por
Valencia.(...) 86"

La Mancomunitat de Catalunya, també respongué als atacs, la incomprensió, i a la
marginació de que era objecte la llengua catalana a través d’un missatge del
Consell Permanent de la Mancomunitat, que es presentà la primavera de 1916 a
Romanones. Aquest text oficial venia a refermar la idea defensada al Parlament
per Cambó i per altres diputats regionalistes.
“... A tots els regnes on hi ha pluralitat de llengües es lluita vivament, ardentment , per la
llengua pròpia: els ciutadans no jutgen assolida la plenitud de llibertat política ni d’igualtat
civil mentre als drets i llibertats proclamats en la primera etapa dels moviments
democràtics no s’uneixen també la llibertat i la igualtat de condició de les diferents
llengües nacionals, mentre hi ha una llengua privilegiada i altres llengües preterides,
mentre no obtenen totes... exactament els mateixos drets. (...) I si aquest dret es reconeix
als pobles que entren a formar part d’un Estat a conseqüència de la guerra, això és, en
qualitat de pobles conquerits, ¿Com ha d’ésser possible, sense subvertir totes les normes
de la justícia, negar-lo als que voluntàriament formen part de l’Estat i han donat sang i
béns per fundar-lo i defensar-lo?”(...)”87.
En aquest context, apareix el manifest de Prat de la Riba "Per Catalunya i
l’Espanya Gran"(1916), editat en català i castellà, que intentava explicar a propis i
estranys la necessitat que Catalunya intervingués en la vida política d’Espanya,
així com la de la transformació”federalista” de l’Estat Espanyol, per donar
respostes i solucions a la realitat plurinacional del país. Un tema que no era
exclusiu d’Espanya, sinó qüestió candent que s’estava dilucidant en el rerefons de
la guerra europea.
“obra de justícia és aquesta obra, però és també obra d’altíssima conveniència. Fundar la
constitució d’Espanya en el respecte a la igualtat de dret de tots els pobles que la integren
és donar el primer pas vers l’Espanya gran, el primer i l'únic amb virtualitat per posar-nos
en camí d’assolir-la. Aquest imperi peninsular d’Ibèria que ha d’ésser el nucli primer de
l’Espanya gran, el punt de partença d’una nova participació, forta o modesta, però
intervenció a la fi, en el govern del món, no pot néixer d’una imposició violenta. o no serà
mai, o ha de venir de la comunitat d’un ideal col.lectiu, del sentiment d’una germanor, d’un
vincle familiar entre tots els pobles ibèrics, de sentir tots, uns i altres, la gent de Portugal i
la d’Espanya, els mals de l’isolament i les possibles esplendors d’una fusió de sentiments i
forces. (....)”88

La difusió i el ressò del manifest foren grans, però l’efecte no es deixà sentir en
l’augment de les candidatures regionalistes arreu d’Espanya, en canvi la política
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Fernandez Almagro "Hª del reinado de Alfons XIII.."op. cit. pàg.221.
Homenatge a Prat de la Riba, “Missatges i manifestos” 1897-1917”.GDC col. Catalans Il.lustres, 7.
Barcelona 1992, pàg.109.
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Homenatge a Prat de la Riba, “Missatges i manifestos” 1897-1917”.GDC col. Catalans Il.lustres, 7.
Barcelona 1992, pàg. 97
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d’intervenció restà algunes fidelitats a la Lliga, que més endavant convocarien una
Conferència Nacional Catalana, origen del futur partit Acció Catalana (1922).
El fracàs d’aquesta política intervencionista, vindrà determinat per la dificultat dels
polítics centralistes a entendre una realitat plurinacional d'Espanya, però també
per l’acumulació de problemes econòmics i polítics als quals són incapaços de
donar solucions satisfactòries, en un debat polític democràtic. D’aquí la inestabilitat
dels governs i l'ús i abús del recurs de dissoldre les cambres i governar
d’esquenes a l’oposició, i a la realitat social del país. Aquest fet donarà lloc el
1917 a l’acumulació d'oposicions al sistema, que es concretarà en la Vaga
General, Les Juntes militars de Defensa, i l’Assemblea de Parlamentaris,
promoguda per F. Cambó, en persistir el govern en el tancament de l’activitat
parlamentaria. Aquesta crisi generalitzada, de la que ens ocuparem en una altre
moment és clourà amb una gran derrota la de la classe obrera, que liderada pels
sindicats CNT i UGT, intentava aconseguir del govern la intervenció i les
transformacions socials necessàries, en un context d’explotació i indefensió
creixent. La resposta contundent i pactada entre la classe econòmica, política i
militar contra la subversió obrera, desterrarà força temps la via del diàleg en els
conflictes socials i obrirà un període de radicalització i violència social, i de
predomini del sindicalisme apolític i anarquista a Catalunya.
Davant la perillosa crisi social La Lliga accentua la posició conservadora i frena la
potenciació de l’autonomia catalana; el pacte facilita la intervenció en el govern,
desde on assajà una nova estratègia fallida de reforma de l’Estat. Aquesta
estratègia oportunista, provocarà el desencís definitiu en molts dels intel.lectuals
que havien donat suport al programa nacionalista de la Lliga. La mort de Prat de la
Riba l’agost de 1917, marcarà la fi de la fidelitat i la disciplina de partit que molts
d’ells, (com era el cas de Jaume Bofill) s’havien imposat, primant el programa
col.lectiu que havia d’aportar l’autonomia de Catalunya. Les tensions entre els
polítics oportunistes i els intel.lectuals idealistes de la Lliga, es desfermarà a
partir de 1918, i produiran l’escissió d’aquest últim grup que constituirà més
endavant el partit Acció Catalana.
LA VIDA CULTURAL I LES REALITZACIONS INSTITUCIONALS.
Durant aquesta difícil conjuntura, l’obra privada i pública a favor de la cultura
catalana no s’atura, ja hem parlat de les realitzacions en matèria educativa 89
aquesta actuació, seguint el programa regionalista-noucentista, es completa i
s’amplia la protecció i potenciació del patrimoni amb l’obertura del Museu d’Art i
Arqueologia de Barcelona (1915, a la Ciutadella) sota el patrocini de la Junta de
museus. També es creà el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments
que coordinarà L’ IEC.
89

Eugeni D’ors es nomenat director d’Instrucció Pública de la nMancomunitat ( Juny de 1917, fou una de les
darreres disposicions de Prat) es manté en el càrrec fins 1919, en que dimiteix per incompatibilitat personal
amb el president J. Puig i Cadafalch.
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“Si la Diputació de Barcelona de primer i més tard la Mancomunitat de Catalunya havien
contribuït amb tant d’amor i d’una faisó tant encertada a fomentar els estudis històrics i
arqueològics., l’Ajuntament de la ciutat comtal no demostrava pas tenir-hi menys interès
No solament contribuí l’Ajuntament amb el seu alt patronatge i la seva cooperació
econòmica al sosteniment de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Biblioteca de catalunya,
sinó que amb una lloable generositat proveí a la instal.lació decorosa i l’adequat servei de
l’Arxiu Històric Municipal... i pel qual l’Ajuntament adquirí la casa anomenada de l’Ardiaca;
ultra això creà una oficina d’investigacions i de publicacions històriques la qual publicà
diversos estudis(...) L’Ajuntament encara fèu més, instal.là dignament, en un majestuós
palau, el Museu Municipal d’Art i Arqueologia, que féu créixer d’una faisó considerable
amb valuoses adquisicions. (...)”.90

En el mateix període, La Junta de Museus també va propiciar fora de Barcelona
l’obertura del Museu d’Empúries, que s’instal·larà en un edifici obra de Josep
Goday. La Junta de Ciències naturals, es reorganitza i es fa càrrec dels Museus
de ciències i del Parc Zoològic.
Una altra iniciativa d'Enric Prat de la Riba, fou l’organització del Museu social, que
es fundà sota la protecció de la Universitat industrial de Barcelona.. Juntament
amb la Societat cívica Ciutat Jardí, organitzaren el 1917, l’Exposició Construcció
Cívica i Habitació popular. Mostra on es proposava la ciutat jardí com a solució
dels problemes urbans i de l’habitatge. L’Exposició tingué un fort ressò, en tractarse un dels temes urbanístics més preocupants del moment. Fruit també de la
sensibilitat per la millora de l’entorn urbà, l’Ajuntament de Barcelona posa en
marxa una versió reduïda del pla urbanístic de Léon Jaussely, aprovat el 1905,
denominat pla Romeu-Porcel.
LA VIDA ARTÍSTICA.
En els darrers anys de la 1ª guerra mundial, hom observa una progressiva
transformació en l’estètica noucentista, a favor de la diversitat i la flexibilitat de
cada artista, fugint de la rigidesa dels postulats inicials. A partir de 1917 s’integren
al Noucentisme diversos artistes que s’expressen per mitjà de formes realistes
equilibrades i depurades, i tenen en comú entre altres trets, l’admiració per
Cézanne, Pertanyen a dos grups els dels evolucionistes (Alfred Sisquella,
Francesc Elias Josep Viladomat, Ramon Capmany, J. Serra, Josep Mompou,
Manuel Humbert, Joan Rebull, J. Viladomat) i els que integraran l’Agrupació
Courbet (1918).
Entre les diverses exposicions individuals i col.lectives que es celebraren
destaquem la del 1917 celebrada al Palau de Belles Arts, que acollí l’Exposició
d’Art francès (sol.licitada pels artistes catalans desde la Veu de Catalunya a les
autoritats del país), ja que els artistes francesos no poden exposar al seu país per
90

Vid. Valls i Taberner, F. “Els estudis històrics i aqueològics a Catalunya, drant el primer quart del segle
XX. Conferència pronunciada a Madrid 1927.
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la guerra. Aquesta exposició col.lectiva recull obres del segle XX desde el
postimpressionisme fins al fauvisme, cubisme i futurisme. A les Galeries Dalmau,
celebra la seva primera exposició individual E.C. Ricart, i J. Torres Garcia, mostra
els seus primers treballs allunyats de l’estètica noucentista. Les Galeries
Laietanes, (antic Faianç Català), mostren les obres en solitari de l’escultor Manolo
Huguet i del també l’escultor tarragoní Salvador Martorell i Oller.91
Recordem com la guerra va dividir i influenciar els artístes i intel.lectuals catalans,
prenent partit per un o altre bàndol. Entre els aliadòfils hem de citar l’obra de Feliu
Elias, qui sota el pseudònim de "Apa" publica dibuixos antigermanòfils titulats
"Kameraden", que tindran una gran èxit entre l’opinió pública i pels quals el
govern francès li atorgà en acabar la guerra la Legió d’Honor francesa (1919).
També es publicaren diverses obres que pretenen contribuir a la defensa de la
cultura del país veí, entre les que cal destacar “ La pintura francesa fins el
cubisme" del mateix Feliu Elias, prologada per J. Folguera.
Entre les publicacions artístiques més representatives dels últims anys de la
contesa mundial destaca la revista avantguardista "Trossos" (1917-1918), dirigida
successivament per J. M. Junoy i per J.V. Foix. Aquesta publicació representa la
convivència entre l’avantguarda emergent i
el Noucentisme
en clara
transformació. En ella apareixen les traduccions dels textos cubistes d’Albert
Gleizes o de Pierre Albert-Birot , les notícies de guerra a través d ela secció
“Friend’s War Office”, (amb notícia dels artistes i escriptors que lluiten al front
aliadòfil), les lloances a la Italia futurista ( Boccioni) així com notícies de l’obra
dels poetes catalans J. Carner, J.M.López Picó, C. Riba, C. Arderiu, Josep
Lleonard, J.M de Sagarra i Llorens Riber.
En la divulgació cultural cal mencionar l’editorial Catalana (1917-1924) impulsada
per Prat, patrocinada per F. cambó, i vinculada a la "Veu". L’editorial Catalana, va
ser dirigida per J. Carner, i va promoure col.leccions com la Biblioteca Literària,
(obres clàssiques); la biblioteca catalana (per autors catalans), la col·lecció
Minerva de divulgació i el magazine "d’Ací i d’allà" (1918-1936).92
A partir de la mort de Prat de la Riba, tot i la continuïtat en l’obra i la política
cultural de la Mancomunitat s’inicià, com ja hem dit un període conflictiu a
Catalunya, que coincideix amb el final de la 1ª Guerra Mundial i una situació de
crisis generalitzada a l’Estat Espanyol; circumstàncies que influiran de manera
transcendental en la nova orientació que adoptarà La Lliga Regionalista, dirigida
políticament per Cambó, i en conseqüència també en la gestió de la Mancomunitat
de Catalunya, presidida ara per Josep Puig i Cadafalch. El balanç final de la
primera etapa (1914-1917), de la Mancomunitat és altament positiu, doncs en un
espai ben curt va aconseguir situar Catalunya com una de les nacionalitats
capdavanteres en la renovació política i cultural d’Europa.

91
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més endavant serà nomenat Director d l’Escola d’Art de Tarragona.
El 1924, serà absorbida per l’Editorial Catalonia.
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10.6-EL NOUCENTISME I LA MÚSICA CATALANA
La música, en sentit ampli, grups, compositors gèneres... havia sofert una
transformació important en l’etapa precedent. Hom havia fet realitat els objectius
inicials que tant el nucli modernista, com el cercle acadèmic de músics s’havien
proposat per assolir el Renaixement de la Música Catalana, en la forma que cada
grup l'entenia. Ara bé, també hem vist com en tancar-se el període modernista,
encara restava molt per fer (en especial pel que fa a la música simfònica i de
cambra), per equiparar-se als centres musicals europeus: Paris, Brussel·les,
Viena, Berlín... Fet que es mantindrà amb poques diferències al llarg del període
noucentista, perquè com ja havia previst Nicolau, es necessiten més d’una
generació per posar al dia i normalitzar tots i cadascun dels factors que es
precisen per a arribar a una evolució que en altres països s’havia donat de
manera natural al llarg de més de tres segles. La base d’aquest desvetllament,
recordem-ho, el va constituir la música popular catalana, i el seu mitjà de
propagació més eficaç va ser l’orfeonisme, tal com venim expressant en aquestes
pàgines.
Tanmateix, hem intentat aproximar-nos a les causes per les quals la resta de
sectors musicals (malgrat l’embranzida inicial i la proliferació d’iniciatives), no va
experimentar un avenç equiparable al de la música coral, gènere que com hem
vist va rebre l’adhesió incondicional de músics i afeccionats. La resta de gèneres,
malgrat l’esforç realitzat, continuarà patint de gran inestabilitat, per la manca
d’ajuts institucionals que àdhuc a partir de la consecució de la Mancomunitat, hom
havia de destinar a sectors culturals i educatius amb més urgència.
“Ha faltat, se’ns dirà, protecció, i més que tot comprensió oficial! És cert., arriba un
moment que la música és una mena de funció pública. Aquest moment no va arribar per a
Catalunya. Tot just començava a albirar-se en temps de la Generalitat perquè en la
Conselleria de Cultura hi havia un poeta foll per la música. Però durant els trenta anys
precedents Catalunya havia hagut de fer tantes coses en funció d’Estat sense ésser-ho! El
torn de la música era lluny; els nostres governants, que havíem conegut ben de prop, no
la sentien i potser com a governants no podien sentir-la. No podien donar 80.000
pessetes anuals per als orfeons, quan a penes es podia fer una petita escola per als nois,
i a l’altre extrem s’havien de regatejar els diners per a la cultura universitària”1

El mateix Galí, explicita perquè el cant coral i l’obra dels orfeons va aconseguir
avançar, i esdevenir el producte cultural més estès entre les poblacions catalanes:
“En Millet, (com en Clavé) va poder fer la seva obra perquè no necessitava gaire més que
una estrada, una batuta i gent de bona voluntat, que gràcies a Déu a Catalunya rarament
ha desdit. Però la música instrumental no es pot improvisar amb tanta facilitat. Sobretot
necessita músics, gent d’ofici, ben preparada, amb bona tradició, amb bona moral, la qual
cosa vol dir escola i ensenyament seriós que l’any 1936, com hem vist, encara no eren
assolits. Gràcies doncs, als homes com Lamote de Grignon i Pau Casals que van suplir
amb ànima i esforç tot el que mancava.”
1

Galí, A.”H ª de les Institucions...” op. cit. vol. XII, pàg. 107.
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L’AVENÇ MUSICAL

Malgrat aquest judici maximalista, com hem apuntat més amunt la vida musical
catalana anava fent camí, aprofitant el creixent interès experimentat en el públic
gràcies (en bona part), a l’educació musical proporcionada pels concerts i el
moviment coral, i a la millora en la formació dels artístes i conjunts instrumentals,
hereus dels referents i mestratge dels músics de la generació anterior, molts dels
quals seguien exercint aquesta acció “d’escola” en la direcció vocal i orquestral
(Nicolau, Millet, Lamote de Grignon...), en la composició (Pedrell, Nicolau, Albéniz,
Granados, Vives...) o en la tècnica instrumental, entre les que destaquem les de
piano (Vidiella, Granados, Albéniz, ...) i violí (Crickboom, Manen, Casals...).
La intensitat que a Catalunya tingué el Modernisme musical féu que l’adopció
musical dels principis i estètica noucentista no fos tant ràpida com en altres àmbits
artístics
“En nuestra cultura, las delicuescencias del Modernismo ( que, si preparó en muchos
aspectos el camino del arte moderno, es una evidente secuela del romanticismo
decadente) llegan hasta la guerra del catorce. El Modernismo, que invade todas las
esferas de la creación y del pensamiento, tiene en la música un representante cualificado
en la gran figura de Debussy;(...) Podemos considerar que en la década 1910-1920, se
abren las puertas a una nueva percepción auditiva.”2

En efecte, durant força temps el lideratge i guia que exercí la generació
anomenada de 1908, (per ser aquesta la data d’inauguració del Palau de la
Música Catalana), consolidà una estètica d’inspiració vuitcentista, que tenia en el
wagnerisme i en la influència de les escoles: germànica i franco-belga els referents
clàssics i moderns que calia seguir. La influència de Felip Pedrell tant tècnica:
(formes musicals, elements melòdics, rítmics i instrumentació), com estètica
(recerca i adopció de la música culta i popular del passat, recerca de l’essència
popular en la creació, com a via d’articul.lació d’una música nacional, etc...)),
reflectits en el wagnerisme, van marcar la formació i creació musical de
compositors de diverses generacions, desde Albéniz o Granados, passant per
Nicolau, Millet , Vives etc... més compactades en el temps i les circumstàncies,
fins a músics més allunyats d’aquestes, com Pau Casals o Robert Gerhard.
Montserrat Albet, pensa que la transició vers aquesta nova percepció és dona en
l’obra de dos grans intèrprets i compositors com ho foren Joan Lamote de Grignon
i Pau Casals.
“... tenen una obra musical postmodernista, en la qual preval el gust per a tot allò que és
senzill i ingenu (...) Ambdós mostren com el pas del modernisme al noucentisme no fou
sobtat sinó lent i que foren nombrosos els músics que crearen durant aquest període de
transició”3
2

Valls, M. “Para entender la Música” pàg.116 Alianza Editorial Madrid 6ª edic. 1995
Albet, M. “La Música Catalana desde 1900 fins a 1945”, pàg. 28 dins l’Avenç nº 31 Octubre 1980. “La
Músic Catalan al segle XX”.
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En efecte, a més d’aquests dos músics hi ha d’altres que també van evolucionar
desde una formació “modernista” a la contribució “normalitzadora “ en determinats
camps, entre ells destaquem Joan Llongueras (1880-1955), músic polifacètic que
serà molt apreciat en els cercles noucentistes, i a qui ja hem destacat per la seva
actuació en el món coral i pedagògic4, Joan Manén ((1883-1971) considerat un
dels grans intèrprets de violí de la seva època i compositor d’òpera i de simfonies
segons les pautes noucentistes, ambició i rigor formal i esperit classicitzant.,
Jaume Pahissa (1880-1969), que rebé la qualificació incipient de Noucentista, del
mateix Xènius, i aportà a aquest corrent la recerca i el perfeccionament de nous
camins per a la composició i el llenguatge musical, obrint pas a les estètiques
avantguardistes. També Juli Garreta (1875-1925), forma part dels músics més
destacats de la transició modernista- noucentista, la seva principal aportació al
noucentisme es circumscriu al món de la sardana, i concretament a la
transformació instrumental d’aquest gènere musical per a fer-lo apte al format de
concert, emprant els recursos tímbrics de l’orquesta moderna5.
La influència del Noucentisme en la música catalana, no va significar doncs
l’oposició a l’estètica, temes i gèneres modernistes, com ho va ser a la literatura o
a les arts plàstiques, sinó que més aviat es va adoptar el camí perfeccionista, és a
dir el de “crear una música catalana de més rigor i de tècnica més aprofundida”,
és evident que aquest desig no hagués estat possible si les circumstàncies
socioculturals haguessin respost al context erm i provincià amb el que batallaren
els modernistes, tant els inscrits al corrent artístic, com els que hi contribuïren de
forma funcional (academicistes).
De fet, aquella aspiració noucentista de l’obra ben feta, de perfeccionament formal
i normalització artística i institucional, era ja present en la generació dels Pedrell,
Nicolau, Millet, Gay, Morera... que com hem vist obriren camins i prepararen el
terreny- les estructures- sense les quals aquella normalització musical no hagués
estat possible. Ara bé també és cert, com venim apuntant que a través del seu
lideratge tècnic, formatiu i institucional, imprimiren una determinada via als seus
hereus, que aquests van haver d’assumir, al menys a l’inici de la seva carrera
professional. No obstant això, la coincidència d’objectius i principis, fa que el
període formatiu no es visqui com un fet traumàtic, o revulsiu, sinó com a
l’orientació necessària per al desenvolupament artístic posterior, que cada artista
va diversificar en funció de les seves aptituds i influències personals.
"Parlar d'escoles en aquest marc és fer referència no a col.lectius conscients d'una tasca
compositiva distintiva, sinó a individus aïllats que formaren part de generacions
diversificades per la visió de la cultura de cada moment i que, per tant, mantingueren més

4

Recordem que va ser el creador de l’Escola Choral de Terrassa, l’introductor a Espanya del mètode de
pedagogia musical del suís Jacques-Dalcroze, i també al meu parer un gran teòric del moviment coral.
5
Per aprofundir en aquest tema Vid. Aviñoa , X. "Hª de la Música Catalana, Valenciana i Balear" Vol. IV
"Del Modernisme a la Guerra Civil" Edic. 62, Barcelona 1999. pàg. 223 "La generació noucentista"
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fortes relacions amb la gent de la literatura, la pintura o l'escena que no pas entre ells
mateixos"6.

Cal dir però, que les segones i terceres generacions, malgrat trobar el camí més
planer que les precedents, encara no acabem de gaudir en el seu país, de
l’ambient i la valoració que troben fora de les nostres fronteres. Per això, continua
sent habitual marxar a completar estudis i formació fora d’Espanya, on de forma
itinerant o permanent s’hi estableixen molts. ( J.Lassalle, J. Nin, J. Pahissa,
R.Gerhard...). Pocs són, en canvi, els que obstinadament dedicaran la seva vida i
obra a la tasca de fer augmentar aquell substrat musical tant necessari per a la
consolidació de l’evolució iniciada. Altres, com és el cas de J. Manen o Pau
Casals, en feren ambdues coses, a través de les seves contínues gires artístiques,
fins que les circumstàncies personals o polítiques estroncaren aquest propòsit.
LES ENTITATS MUSICALS.

La manca d’estabilitat per les circumstàncies socials i polítiques, fa que malgrat la
proliferació d’entitats, aquestes (com en l’etapa anterior), sovint tinguin una vida
efímera, fet que contrasta amb la trajectòria de força entitats corals (entre elles
l’Orfeó Català, l’Orfeó Gracienc i el de Sants a Barcelona i fora d’aquesta ciutat,
molts altres com l’Orfeó Manresa o el Tarragoní). Aquestes circumstàncies i el
declivi progressiu del moviment modernista a partir de 1906, fa que algunes de les
entitats que s’havien creat a l’escalf del moviment modernista (Associació Musical
de Barcelona, Societat Catalana de Concerts...),7 experimentin aquest declivi i
desapareguin al llarg de la dècada. Cal però constatar que tant l’element humà
que les donà vida, com l’empremta i l’herència d’aquestes entitats, romanen
donant lloc a noves entitats i també a la formació de nous músics.
L'ASSOCIACIÓ WAGNERIANA.

Un cas interessant, entre les que sobreviuen tot adequant-se a les circumstàncies
és el de l’Associació Wagneriana, creada segons informen els estatuts, per a
“conservar aplegats els admiradors de l’art de Richard Wagner”, i també per:
a) publicar les partitures catalanes de totes les obres escèniques de Richard
Wagner, amb les traduccions fetes per encàrrec de l’Associació i editades per
aquesta.
b) Publicar totes les obres teòriques i escrits de Richard Wagner, com també els
principals estudis dels seus comentadors.
c) Seguir fonamentant l’art de Wagner en la nostra terra amb els actes que es
considerin convenients segons els elements de què es disposi”.
6

Aviñoa , X. "Hª de la Música Catalana, Valenciana i Balear" op. cit. Vol. IV pàg. 211, la visió generacional
tal com l'havia establert M. Valls ( 1960), apareix ara més matitzada en l'obra d'Aviñoa.
7
Entre altres Galí ens parla de Unió Musical, Circol Musical Bohemi, Associació Musical d’Aficionats,
Joventut Filharmònica, Centre Artístic Musical, Orquestra Filharmònica Barcelonessa etc... pàg.111, entitats
de les que hem trobat algunes referències a la Revista Musical Catalana, però que només recollim com a
exemples de la proliferació i inestabilitat de les entitats musicals a que ens hem referit.
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Recordem, com aquesta Associació havia estat un dels nuclis més importants dels
modernistes catalans, i com a més de la música de Wagner, la seva acció s’havia
estès sobre tota la vida musical barcelonina, sense contravenir aquests estatuts, ja
que l’article segon resava: “L’atenció de l’Associació Wagneriana podrà fer-se
extensiva a tota obra artística que constitueixi una manifestació de vera cultura”.8
En efecte, durant el període modernista, la Wagneriana9 es dedicà a l’organització
de concerts i festivals importants per als objectius musicals i artístics modernistes,
entre ells a 1903 organitzà un per commemorar el vintè aniversari de la mort de
Wagner, en el que participaren l’Orfeó Català i l’Escola Jordiana, així com una
sèrie de recitals dedicats a Chopin, Schubert, Schumann, Beethoven. Aquesta
tasca va continuar en els anys següents amb la participació d’importants
instrumentistes, el 1904, van portar el Quartet Tchèque, i l’any 1905 entre altres
activitats n’organitzaren un cicle en torn a la figura de Mozart, amb diverses
aportacions d’interès entre les que destaquem la conferència de Maragall: “ El
drama musical de Mozart”
Malgrat que l’any 1906, continua tenint força activitat, sembla que els problemes
econòmics obliguen a retallar pressupost i activitat. Aquesta adaptació es veurà
reflectida en la reforma dels estatuts de 1906, l’entitat no es dissolt, però s’acorda
(“artº 26.), que “ L’Associació deixarà de reunir-se com feia abans, amb caràcter
ordinari per a la celebració de conferències i audicions musicals”.
L’activitat bàsica de l’entitat a partir d’aquest moment es concretarà més en
l’edició d’obres. Les conferències i audicions, que havien estat una activitat
fonamental fins aleshores, només s’efectuaran de manera ocasional.
Aquesta “crisi” d’adaptació durarà com a mínim fins a 1911, a jutjar per les
activitats reflectides a la Revista Musical Catalana. En aquesta nova etapa, tant les
persones com les circumstàncies han variat respecte als seus orígens. Un
exemple del que diem és l’actuació del crític i musicògraf Joaquim Pena, (un dels
fundadors i ànima de l’entitat, que com sabem s’havia significat per les seves
àcides crítiques als músics academicistes), Joaquim Pena exercirà ara una
activitat eficient i serena, que mica en mica farà oblidar la seva radicalitat passada
i rebrà el reconeixement del món musical per la seva aportació al coneixement de
l'obra de R. Wagner. Fruit d’aquesta adequació als temps la Wagneriana, sota la
presidència d'Alfons Par, col.laborarà en diversos esdeveniments socials i
musicals d'importància, i tanmateix continuarà actuant com a promotor d’alguns
d’ells. Així, la Wagneriana contribuí particularment a diversos homenatges que es
feren a l’Orfeó Català amb motiu de l’estrena d'algunes obres com la missa en si

8

Galí, A. op. cit. pàg. 110
La Wagneriana tenia el seu estatge al carrer Canuda nº 31, fins a 1909, en el local que després ocuparà la
Sala Mozart. A partir de 1909 s’allotjarà a la Rambla Catalunya en l’establiment d pianos Guarro.

9
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menor de Bach10, estrenada el 28 de novembre de 1911, que es va considerar una
de les fites cabdals per a la normalització de la vida musical catalana.
Tanmateix el juny de 191311 amb motiu del Centenari de Richard Wagner,
organitzarà importants concerts12, en els que es van representar diverses obres
del geni, sota la batuta de Franz Beidler i Lamote de Grignon, en les obres
orquestrals i la participació de Lluís Millet i l’Orfeó Català, en les obres corals.
Malgrat la migradesa de recursos, durant tot aquest període, la Wagneriana va
col.laborar i contribuir a molts altres esdeveniments musicals i tot i no
desenvolupar el nivell d’activitat que caracteritzaren la seva fundació, continuà
com hem dit amb la traducció i divulgació d’obres (Joaquim Pena), i l’organització
de recitals i conferències (Antoni Ribera i Domènech Espanyol).13
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA.

Es va organitzar l’any 1910 pel mestre Lamote de Grignon, com a resultat del
gran èxit obtingut per la simfònica de Madrid (que dirigia el mestre Fernández
Arbós), en la visita que féu a Barcelona. Tot i que les seves actuacions no
sovintejaven, va ser una de les formacions més serioses i estables de les que van
existir fins a la creació el 1920 de l’Orquestra Pau Casals. A partir de la creació,
de la simfònica, Barcelona va poder comptar de manera estable amb un conjunt
orquestral de qualitat, encara que patí de fortes dificultats econòmiques, la
qualcosa no va permetre que es poguessin acomplir totes les expectatives que
hom diposità en crear-la. En la seva trajectòria, convé ressaltar: la col.laboració
amb el mestre Karl Panzner: (1911), i la participació en esdeveniments musicals
importants per Barcelona com ho van ser els Festivals Wagner de 1913. A més
de les actuacions al Palau de la Musica Catalana, on s’hostatjà els primers anys.
També oferiren concerts regulars en el Teatre Eldorado de la Plaça de Catalunya
així com al Teatre Tívoli. Durant un temps va ser patrocinada per l’Associació
Musical de Barcelona. El seu president en aquest període era Eusebi Bertrand i
Serra.
“ Una novedad acogida por el público con la mayor simpatia , fue la celebración de las
“matinés líricas” en el teatro Eldorado, durante las mañanas de los dias festivos.
Inauguradas esas “matinés” en la Cuaresma de 1917, continuaron con gran aplauso y
aceptación en los años sucesivos hasta 1924.
Con estos conciertos pródigamente ofrecidos al público barcelonés, bajo el patronato de
la Asociación Musical, primero y más tarde, por cuenta exclusiva de la propia orquesta
10

Vid. RMC nº març,1912 pàg.66-73, l'audició es va celebrar el 28 de novembre de 1911, Enric Morera i
Catalunya Nova van promoure un homenatge col.lectiu al que s'hi van sumar la major part d'entitats culturals i
artístiques, així com les institucions. .
11
Vid. RMC nº juliol 1913 pàg. 216-219.
12
Aquests es verificaran els dies 18,22, 27 i 31 de maig , i 1 i 3 de juny de 1913.
13
Vid. RMC nº juny 1913, J. Salvat "L'obra de Richard Wagner a Barcelona" pàg. 145-163. per a aprofundir
en el tema, consultar també Janés, A. "L'obra de Richard Wagner a Barcelona"Barcelona 1983, Fund. Vives
Casajoana.
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ejecutante, ha realizado la Sinfónica una obra cultural tant intensa , tan altruista y
desinteresada, que solamente por ella merecería alabanza y gratitud de todos los
barceloneses y en particular de cuantos se preocupan del porvenir del arte musical en
nuestra patria.
Si la divulgación de las obras maestras del Arte fue siempre una de las característicasde
su actuación, no ha sido menos plausible también el solícito interés con que alentó los
esfuerzos de nuestros artistas i compositores, reservándoles honorífico lugar en los
programas de todos sus conciertos”.14

Malgrat aquesta magnífica tasca de promoció i divulgació de la música i dels
artistes del país, l’estabilitat econòmica continuava sent el problema de totes les
formacions musicals, segons ens informa Lamaña:
“Con el concierto nº 217, dedicado por entero a Wagner, el 9 de marzo de 1924, se
despidió del público la Orquesta sinfónica de Barcelona.
Dificultades de orden económico y la falta de cooperación en determinadas esferas,
llevaron el desaliento al ánimo de nuestros músicos y de su director, decidiéndoles a
suspender “sine die” las audiciones, con general sentimiento de todos los amantes de la
buena música, que no renuncian empero a la esperanza de proseguir su gloriosa
actuación a aquella popular entidad que tantas simpatías contaba entre el público
barcelonés”15

Com ja hem apuntat, el relleu d’una formació, el recollia altra, en aquest cas
va ser l’Orquestra Pau Casals, creada pel músic l’any 1920, la que ocuparà (en el
període següent al que ens ocupa) el paper i la funció que havia desenvolupat la
simfònica.
SINDICAT DE MÚSICA DE CATALUNYA.

Aquesta entitat fundada a 1908, i dirigida pel mestre Josep Lassalle, tot i partir
amb una forta embranzida i comptar amb el suport de una bona part del món
musical, no va aconseguir consolidar-se, tot i que durant l’any 1910, experimenta
una certa recuperació, que la mantindrà activa fins a 191616.
ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA.

Es va crear a 1913, recollint els elements i objectius d’algunes associacions
dedicades a la música de cambra, desaparegudes. Era una entitat formada per
afeccionats a la música selecta. Els concerts en inici foren dirigits pel mestre
Rabentós. La funció musical, va esdevenir en poc temps accesòria, segons ens
explica Galí, degut al prestigi social que adquirí l’entitat i que la convertiren en un
lloc de trobada de la mitjana burgesia. D’aquesta manera tot i la manca de
rigurositat musical, va ser un dels llocs de moda fins a la Guerra Civil.17
14

Lamaña,L. "Barcelona filarmónica." op. cit., pàg.225-231.
Lamaña,L. Barcelona filarmónica. op. cit. pàg.231.
16
Lamaña,L. Barcelona filarmónica. Imp. Elzeviriana, Barcelona 1927, pàg.224.
17
Galí , A. op. cit. pàg.113.Vid. També "L'Obra de la Associació de Música da Camera"1913-1918, Impr.
Oliva de Vilanova, Barcelona 1918. Catàleg corresponent a totes les audicions, artistes col.laboradors i obres
interpretades per aquesta associació en aquest període.
15
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA.

Aquesta associació va sorgir a 1916, per iniciativa de l’Orfeó Català, o millor dit
dels homes que dirigien la Revista musical Catalana, davant la manca d’interès
que segons aquesta estava adoptant el públic per la música seriosa, i la profusió
d’entitats que primaven més l’element social que el musical.18 L’Associació es va
proposar donar suport a la música de qualitat i als seus intèrprets. Organitzà una
petita orquestra que dirigí Francesc Pujol. Aquesta actuà al Palau de la Música i
també a diversos locals barcelonins fins a 1930.
Existiren encara entitats i associacions, algunes vinculades a altres entitats, que
no transcendiren per diverses raons, però que durant la seva curta durada
contribuïren a consolidar l’afició i l’educació musical dels ciutadans.
A les citades seguiren en el mateix objectiu altres entitats creades més enllà de
l’etapa que ara ens ocupa, com l’Associació Íntima de Concerts (1920) i
l’Orquestra Pau Casals (1920), l’Associació Catalana d’Artistes (1921), l’Orquestra
d’Estudis Simfònics (1922) i l’Associació Obrera de Concerts (1926).
Com ja ha quedat expressat anteriorment, l’afició a la música generada pel
moviment coral, va beneficiar també fora de Barcelona la creació d’entitats i
conjunts instrumentals, entre els que caldria destacar: l'Orquestra dels Escolans
de Sant Sadurni d'Anoia i l'Orquesta Simfònica de Tarragona. També es crearen
cobles en moltes comarques catalanes, entre les que destaquen la Principal de La
Bisbal i la Principal de Perelada, grups que adquiriren molt renom dins i fora de
Catalunya.
LES SALES D’AUDICIÓ.

Tal com apuntaven en parlar de les principals entitats musicals del període, el
creixent interès per les audicions i espectacles musicals, també es reflectí en
l’existència de locals i sales d’audició de diversa capacitat i condicions acústiques,
que podem resseguir a través de la premsa diaria però de forma especial per la
Revista Musical Catalana, on es ressenyen els espectacles i concerts de major
qualitat musical.
En primer lloc pel que fa al Teatre Líric, quina problemàtica hem apuntat ja en
l’etapa anterior, continuen representant-se espectacles en diversos teatres: Circo
Ecuestre, Eldorado, Circo Barcelonés, Circo Español, Tívoli, Granvia, Principal, on
continuava triomfant el “género chico”, i de tant en tant hom presentava alguna
obra catalana19.
18

El detonant va ser el buit i la fredor amb que el públic barceloní acollí una sèrie de concerts organitzats a la
Sala Mozart pel Quartet Renaixement, una formació creada el 1912 pels músics Eduard Toldrà, Josep
Recasens, Lluís Sànchez i Antoni Planàs, que havia obtingut força èxits en les seves actuacions a l’estranger.
19
Vid. Aviñoa, X. "Música: modernització en els projectes compositius i en el fet concertístic" op. cit. pàg.
41-58.
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Continuen existint també els cafès musicals, on s’oferien espectacles i audicions
de qualitat diversa, i en l’extrem oposat, també s’oferien audicions musicals en
multitud de centres religiosos tant de Barcelona com en moltes altres poblacions
catalanes. Centres on, de vegades, actuaven també algunes formacions corals.20
Quan a la música anomenada “seriosa”, és a dir la feta primant la intenció musical
i artística, van haver diverses sales de condicions acústiques diverses, en les
quals hom oferia música instrumental. Entre elles cal destacar per la seva
importància i constància l’empresa del Teatre Principal, per on van passar gran
part d’entitats organitzadores de concerts, així com de solistes i conjunts
instrumentals
Durant molts anys l’Ateneu Barcelonès, va oferir audicions musicals de diversos
gèneres i instruments, tant en el propi local, al carrer de la Canuda, com en
audicions organitzades en el Teatre Principal. També hem fet referència a les
conferències sobre temes musicals, com les que va oferir el wagnerista M.
Domenech Español, sobre el “Parsifal” de Richard Wagner, durant els primers
mesos de 1910.21

Sala Granados, situada a l’Avinguda del Tibidabo es va inaugurar a principis de
l’any 1912, i va ser construïda expressament per a celebrar concerts. S’hi van
oferir concerts de gran qualitat, durant els últims anys de la vida del seu impulsor,
Enric Granados. Una activitat que continuaria amb el mateix prestigi desprès de la
tràgica mort de Granados l'any 1916.
Sala Mozart, situada en el carrer de la Canuda, aquesta sala va ser escenari de
diverses funcions i seu d'algunes associacions,
primer l'havia gestionat
l’Associació de Catòlics, i va adquirir celebritat durant els anys d’instal.lació de
l’Associació Wagneriana. En el local també s’hi establiren fabricants de pianos,
com els Cussó, que la remodelaren en 1914 destinant-la a sala de concerts íntims.
Durant tot el període que ens ocupa tot i destinar-se a diverses activitats, hi
predominà per la seva estructura i acústica l'organització de vetllades musicals.
Sala Parés, va ser també una de les més prestigiades en organitzar activitats
culturals i artístiques, entre les que destaquen les exposicions plàstiques i
l’organització d'audicions musicals íntimes.
Galí ens informa també de que a més de les sales preparades per a concerts:
“ Hi havia les dels establiments d’instruments de música, especialment pianos. Entre elles,
recordem la Sala Estela, al carrer de Santa Anna, número 6, i després al carrer de la
20

Per un aprofundiment en aquests temes , a més de la premsa períodica vid. Revista treatralia 1907-1910.
RMCnº 76-77, abril-maig 1910. “Resum de les Conferències sobre “Parsifal” Les conferències es
desenvoluparen entre Gener i abril d’aquell any.; gaudiren de força èxit, i foren també objecte de polèmica
per les afirmacions agoserades que en va fer el seu autor.

21
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Canuda, en els locals de la que fou Sala Mozart. A la Sala Estela, Enric Granados hi
organitzà les seves sessions de concerts Clàssics. Sala Dessy, secció de la casa editorial
Vidal, Llimona i Boceta. (...), Sala Aeolian, al Passeig de Gràcia, 35, Sala Guarro (Angelus
Hall), a la Rambla de Catalunya, número 7, Sala Werner, a la Ronda de la Univeristat
número 31; Sala Izàbal, al carrer del Bonsuccés, número 5; Sala Ribas, a la Rambla dels
Estudis, número ll, on funcionava una Societat Catalana de Concerts, filial de l’Acadèmia
Ardèvol; Sala Alberdi, al Passeig de Gràcia número 126”22

L'existència i activitat de totes aquestes sales ens dona idea de l'afició i dedicació
creixent de l'activitat musical a la ciutat de Barcelona, gràcies a les referències de
la premsa periòdica, podem seguir l'evolució dels artistes i el tipus de repertori
desenvolupat. Tot i així no hem de perdre de vista la manca d’estabilitat i
continuïtat d’aquestes iniciatives que es donaven de forma esporàdica i sovint com
a atractiu i complement de les activitats comercials, funció principal, a que es
destinaven els locals. Per això ni totes les audicions apareixen a la premsa, ni
totes van tenir el mateix ressò, però en canvi, oferien una possibilitat més de donar
a conèixer i estimular els joves músics que iniciaven la seva carrera.

L’ACCIÓ EDUCATIVA I DIVULGATIVA. RENOVACIÓ O CONTINUÏTAT?

Si comparem la tasca realitzada en aquesta etapa, en quan a l’educació musical
del públic, tipus d’espectacles i obres realitzades, observem, que potser el grau
d’avenç i perfeccionament no va ser tant ràpid ni tant sostingut, com era d’esperar.
Els gustos i aficions del públic es van aposentar un cop més, mantenint aquella
“Santa Continuïtat” en uns estils i unes obres que un dia van ser un revulsiu, però
que després constituïren una mena de classicisme i rutina, que en certa forma
impedia la renovació. Això no vol dir que no hi hagués de tant en tant novetats
“malgré lui”, sinó que dominava un caràcter acomodatici, que hom argumentava
com a sedimentació de tot allò que, malgrat les dificultats inicials, havia entrat de
forma molt ràpida en el panorama musical, trencant una inèrcia de segles.
Aquesta resistència a les novetats, no era un tret exclusiu de Catalunya, sinó que
era bastant general a tota Espanya, fins i tot en la capital, Madrid, on existiren més
medis i una formació tan prestigiada com l’Orquestra Simfònica, dirigida (amb
gran encert i èxit), pel mestre
E.Fernández Arbós durant molts anys,
circumstància que va possibilitar una estabilitat simfònica inexistent en altres
ciutats d’Espanya.
“Desde Madrid”
El públic de Madrid, és molt especial. El Sr. Arbós, director dels Concerts Simfònics, em
deia: “Es impossible fer-li admetre novetats!Fora d’una desena d’obres de Bach,
Beethoven o Wagner, el meu auditori rondina o hi fa una ganyota! Cal acontentar-se amb
un curt repertori” I el que és més, el públic del Real es també el públic del Circo! De
manera que (i cito aquí un fet rigorosament exacte) els dies de Circo no es poden donar

22

Galí , A.op. cit. pàg. 119.
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concerts: l’acròbata mata Beethoven i l’amaçona eclipsa Wagner. Estrany espectacle!
més no insistim.
Aquest any, la moda ha sigut Bach, del qual ens han tocat repetidament les Suites i els
Concerts, de lo que tenim d’alegrar-nos de totes maneres, car Bach és verament tota la
música. Després es va repetir Wagner, es va aplaudir Beethoven o Cèsar Franck, i es van
quedar freds davant de Brahms. El més interessant com a novetats, d’aquestes sis
sessions (i es ben poca cosa!) fou l’audició d’obres espanyoles.. (...)”23

Henri Collet , prestigiós musicòleg de l’època col.laborador de la S.I.M. (Societat
Internacional de Música, amb seu a Paris), i també de la Revista Musical Catalana,
descrivia d’aquesta manera la situació a la capital d’Espanya, entre els artistes i
obres espanyoles estrenades subratllava la suite Iberia de l’Albéniz, que “el públic
acullí amb estranyesa”, l’Evocación, i El Puerto, que en canvi tingueren bona
acollida. També subratlla les estrenes de La Suite murciana del mestre Pérez
Casas, L’Entrada de la Maya , del mestre Arregui, i el El Francesc d’Assis, del
mateix autor. Per veure la incidència i la necessitat d'introduir el públic de Madrid
en aquestes obres d’autors espanyols contemporanis, Collet comenta:
“El director de l’Orquestra sinfónica, ha portat a cap, amb això, una obra de mestre i
aplaudim de tot cor el seu treball delicat, colorit, expressiu i veritablement definitiu.”

Tot i així, Collet, no s’està de fer una crítica a la necessitat d’introduir a la capital
d’Espanya altres autors perifèrics de gran talent:
“Bo i acabant, expressem el desig de que, l’any vinent, l’Arbós no es descuidi dels autors
catalans o valencians, el talent dels quals, lluminós i suau, no ha pas de quedar inconegut
de la corte. Pedrell, Nicolau, Morera, Chavarri, units als joves espanyols desterrats a Paris
(Turina i Falla), han de figurar en els programes del Real: ens atrevim a comptar-hi”.

Aquesta visió, prou reputada del que succeïa a la capital d’Espanya, ens pot donar
una idea de com la situació de Barcelona havia avançat en els anys precedents, i
relativitzar, si més no, les crítiques a la lentitud de l’avenç en l’apreciació del
públic, que sovint feien els filharmònics barcelonins. El problema de la resistència
a les novetats, a Barcelona, no radicava únicament en el públic per a la introducció
d'obres desconegudes, sinó en una part dels músics de la generació que havia
propiciat els canvis, i que ara en la maduresa vital, dominaven els engranatges de
les entitats, premsa, espectacles i centres de formació musical.
Aquests músics, i els seus deixebles més distingits, eren del parer de que el camí
vers la normalització musical demanava l’afiançament i el perfeccionament
artístic, més que l’acollida indiscriminada de novetats que s’estaven produint dins i
fora del país. Aquest lideratge, cercava en bona part recollir la producció propia
dels músics espanyols i catalans desconeguts pel públic, i que formaven part
d’aquell desig de perfeccionament i normalització. Mentre els experiments o la
música d’autors que, com Stravinsky, cercaven nous camins als establerts, no
23

Colet, H. correspondència desde Madrid, RMC nº76-77 abril –maig 1910
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eren excessivament apreciats i van ser “rara avis “ en les programacions de
concerts.
No obstant això, aquestes”avantguardes” van anar penetrant progressivament, de
vegades amb el sacrifici dels músics i les entitats que s’hi involucraren en aquest
camí. A. Galí, ens dona la seva particular explicació d’aquest període, que
podríem anomenar “transitori” liderat, cal no oblidar-ho, per una generació
conservadora, tant els joves, com aquells que havien arribat biològicament a l’edat
madura.
“Quant al moviment de música contemporània, Catalunya, mancada d’un ensenyament
musical ben fet i de gran tradició i prou aqueferada, a més a penetrar les grans èpoques
anteriors- en realitat tot el procés de l’evolució musical d’ençà del Renaixement- no va
arribar a incorporar-se als nous corrents. La polèmica Millet-Gerhard n’és la prova més
clara. Els francesos, com l’impressionista Claude Debussy, Dukas, Ravel, Vincent d’Indy,
formaven part dels programes, però, potser per sort encara en aquells moments, l’atenció
catalana intel.ligent estava massa absorbida en la gustació de les obres ja consagrades
per a llançar-se de ple a la nova música. Es va escoltar el realisme de Richard Strauss i a
través de l’òpera es va començar a estimar- ja molt entrat el segle, com veurem en parlar
del Liceu- la música russa dels grans mestres del segle XIX, arribant fins al colorisme de
Stravinsky. En tot cas, fou per aquest portell i a través dels ballets que la música moderna
va començar a tenir entre nosaltres alguna significació.”24

En efecte, l’autoritat i prestigi de Lluís Millet , com la que exerciren encara Nicolau
o Pedrell, sumat al fet del poder decisori que sobre els sectors musicals tenia la
seva entitat (selecció de programes, compositors, intèrprets, crítica musical, accés
al seu auditori), feren que les coses anessin per un camí, el de la continuïtat, i no
pas per un altre, el de les novetats. Fet que només constatem, sense jutjar si
aquesta tria va ser el camí més positiu o no per a continuar potenciant la música
catalana. En qualsevol cas, no podem negar l’efectivitat de l’avenç, però ¿hagués
estat possible al mateix temps, situar la música catalana al capdavant de la
renovació musical? L’existència i obra de Robert Gerhad, Toldrà, Mompou,
etc...ens inclinen a pensar que aquest camí hagués estat possible, i que foren les
circumstàncies i l’opció triada les que retardaren la introducció d’elements i visions
renovadores.
En aquest sentit es crearen algunes situacions conflictives amb alguns dissidents
de “l’ortodòxia estètica” milletiana, com va ser el cas permanent del mestre
Morera, i puntualment el de Balcells (director de l’Orfeó Gracienc), així com dels
mestres Pau Casals i Lamote de Grignon, amb els qui sovint planeja la indiferència
i la distancia de l’entitat, encara que no l'ostracisme total. Aquest posicionament,
no s’adeia amb el tarannà humà i artístic del mestre Millet, ni tampoc convenia a
l’objectiu musical comú, per al qual el manteniment de les bones relacions
personals era, sens dubte, necessari per mantenir una amable sintonia en
l’ambient musical normalitzador que hom volia aconseguir25.
24

Galí, A. op. cit. pàg.123.
Més que en els actes i manifestacions públiques, és en les memòries i comentaris que uns fan d'altres on es
poden apreciar els conflictes, les antipatíes personals i les rancúnies existents. Entre aquestes memòries citen
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Ara bé, aquesta dominació, per tal de salvaguardar la sintonia, era percebuda amb
amargor i de vegades rancúnia per part dels marginats.
"Com que no dirigint "Catalunya Nova" semblava que la competència amb l'Orfeó Català
havia desaparegut, aquest em cantà l'himne a l'Arbre fruiter, per a veus d'home, i Sota de
l'Om (...) Jo m'havia arribat a convèncer que em cantaven sempre aquestes dues obres
amb la piadosa intenció de fer creure al públic que la meva producció coral s'acabava
aquí.
Va ser quan vaig arribar d'Amèrica que l'Ajuntament va crear per a mi la plaça de Subdirector de l'Escola de Música... Anton Nicolau, secundat pels seus amics de capelleta de
dita escola, va proposar a l'Ajuntament que em donguessin, només una quantitat a l'any
per anar a recollir cançons populars, la qual proposta podria ésser feta amb l'intent de
què la subvenció durés un any, passés l'engrescament d'alguns regidors interessats en
donar-me una plaça a l'Escola, o deixessin de ser regidors, perquè els que vinguéssin
darrera d'aquests treguessin dita subvenció del pressupost i jo quedés com abans, al
carrer i amb les mans al cap. (...) Amb la mala intenció de sempre i per desbaratar els
plans dels regidors amics meus, varen començar publicant un solt en el periòdic
catalanista "Cucut" i després un article a "La veu de Catalunya", aquest signat per un dels
eminents de l'Orfeó Català. (...)"26

Era com han expressat alguns observadors, desde Galí a Oriol Martorell, una visió
ideològica i musical diversa, en la que la falla del gran mestre i de la seva entitat,
fou no saber apreciar la riquesa cultural de la dissidència i de la diversitat.
El mateix, hem de dir respecte a la crítica. Millet i l’Orfeó català, van esdevenir
tema tabú, pel que respecta a un determinat tipus i estil de crítica, si l’interessat no
volia veure's sotmès a l’aïllament i a ser declarat “persona non grata” dins el Palau
de la Música, exposem alguns exemples:
L’Assemblea general del 26 de gener de1913, confirma l'expulsió (feta de manera
interina, segons el reglament, per la Directiva) del corista Frederic Castells, per un
article publicat al Poble Català, el maig de l’any anterior, en el que segons va
recollir l’acta de la directiva (17-5-1912), es vertien frases “poc respectuoses per al
mestre Millet.”
Tanmateix, El crític del "Diario del Comercio", (una publicació que sempre va
donar suport a l’Orfeó Català), es vetat dins el Palau, retirant les entrades al diari,
si aquest no destina una altra persona a les tasques musicals; una intromissió que
només una entitat musical amb auditori propi i bones relacions, es pot permetre:
aconseguir que la crítica musical respectés unes regles d'immunitat per a ella i els
seus afins.

les de E.Morera, J. Balcells, J. Llongueras i les biografíes autoritzades de Pau Casal, on s'observa
subjectivament o no, les reaccions humanes contra la prepotència que sens dubte exercia el cercle de l'Orfeó
Català.
26
Morera, E. ” Moments viscuts (auto-biografia)” Gràficas Barcelona 1936, pàg. 50-51.
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"El mestre Pujol, en qualitat d'administrador del Palau comunica a la Junta, que havent
considerat perjudicial pels interessos del Palau les crítiques dels concerts Manén, donats
en la sala d'audicions, aparegudes en el "Diario del Comercio" ha dirigit una atenta lletra
que llegeix, al Sr. Director de dit diari, protestant de dites desconsiderades crítiques i
rellevant-lo d'aquí endavant de fer-les, manifestant al propi temps que retira la invitació al
crític, i pregant-li es serveixi indicar a nom de qui vol que s'estengui la nova invitació"27

L’any 1915 La Revista Musical Catalana, es queixa d’una suposada campanya
exercida per alguns diaris contra el prestigi de l’entitat, quan el que fan és
expressar la seva opinió, en aquesta qüestió influeix molt el posicionament de la
Revista i de l'empresa del Palau de la Música, en mantenir i defensar la música
alemanya, al marge de les circumstàncies de la guerra. La Revista Musical
Catalana, en paraules de F. Pujol, surt al pas (entre altres coses que formen part
del codi ètic que l’entitat i el seu portaveu) de les crítiques a la seva actuació,
expressant la imparcialitat que ha de tenir un crític musical:
“... Ha de recordar sempre amb horror l’enormitat del ridícul que avui cobreix als pobres
curts de vista o encegats per la passió, detractors d’un Beethoven, i d’un Wagner, per
exemple. El seu esperit, dúctil i fort com l’acer més ben trempat, ha d’ésser equànime i
optar sempre per la clemència, pensant que ell, que res produeix, té a la ma l’arma que
pot destruir un creador de bellesa per petit que sigui, o un laboriós intèrpret per
insignificant que sigui la seva personalitat....”28

Aquests exemples, tot i que hi ha d’altres, ens poden donar la idea de com era
exercit aquest patronatge artístic i ideològic del que venim parlant, i que a la llarga
va suscitar recels i rancúnies entre els dissidents.
“He esperat tres anys de la nova direcció de l’Escola Municipal de Música per poder
judicar l’obra redemptora (¿) del mestre (¿) Millet.
Han estat tres anys de davallada, trobant-nos avui, pitjor que abans.
La cultura musical està ben bé per terra. Pobra Catalunya si ha d’ésser aquesta plaga de
paràsits que amb tota frescor es titulen mestres directors, de què hagin d’aixecar-la per
posar-la al nivell de les Nacions que no fan comèdia!29

Tot i la parcialitat que hom vulgui atribuir a aquestes impressions, expressades
quan el mestre Morera ja tenia 71 anys, i considerava que els homes i la vida no
li havien fet justícia, és cert que el domini que expressaven més amunt, va
decantar també el tipus d’ensenyament musical que durant tot el període
noucentista es va donar a Catalunya, on com hem expressat ja, la iniciativa
privada va primar sobre la intervenció pública, i aquesta amb les seves
deficiències, i manca de recursos estava lligada al Conservatori Municipal, dirigit
fins a 1931 per Antoni Nicolau, i un cop jubilat aquest per Lluís Millet.30
27
28

29
30

Actes J.D. O.C.26-1-1915.
RMC Gener 1916 nº145 Francesc Pujol."De crítica musical" p.5-10
Morera, “Epíleg” pàg.87, dins de” Moments viscuts (auto-biografia)” Gràficas Barcelona 1936.
Vid. Aviñoa, X.”Cent anys de Conservatori” pàg.25. Ajuntament de Barcelona 1986.
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Abans de passar a analitzar l’estructura i l’actuació formativa, ens agradaria
cloure aquesta línia argumental sobre l’opció continuista del període, exposant
algunes dades aportades per Montserrat Albet, del que va succeir, quan finalment
la influència de la generació de 1908 va minvar:
“A partir de 1931, la música catalana torna a emprendre una marxa ascendent
conjuntament amb totes les altres facetes culturals. El músic que millor representa el
període de la República i la tasca cultural de la Generalitat, és Robert Gerhard (18961970) (...) Les institucions de l’època de la Mancomunitat reprengueren les activitats i se’n
crearen de noves. Com a mostra significativa aparegué, l’any 1932, Amics de l’Art Nou
(ADLAN), amb l’objectiu d’oferir al públic una visió clara d’allò que passava al món en el
camp artístic. (...) ADLAN, confià l’aspecte musical a Gerhard, que va escollir per als
programes de l’entitat els de música més avançada, aquells que han dominat la música
occidental contemporània. En les sessions de discòfils de l’Associació Pro Música,
fundada dins el marc d’ADLAN, l’any 1935 es donaren obres de Sibelius, Hindemith,
Stravinski, Bartók, i Schönberg, així com música medieval i del renaixement, la qual cosa
significava una innovació a nivell dels països més avançats musicalment.
La Nostra ciutat quedava inclosa dins la línia creadora i vital, i això fou un dels mèrits de
Gerhard”. (...)31

10.8-L'ACTUACIÓ DE LA MANCOMUNITAT.
La intervenció de la Mancomunitat, en matèria musical va ser un xic tardana, i es
concretà a través de la Comissió d’Educació General, qui el 2 de juliol de 1922 va
constituir la Lliga d’Associacions de Música de Catalunya, amb l’objecte de
“facilitar per manera normal, mitjançant una organització mancomunada, audicions
i concerts de selecta música instrumental, antiga i moderna, en poblacions que,
altrament, se’n veurien òrfenes, per no consentir-ho llur potencialitat insuficient.
Per aquest sistema, les obres més selectes i de més difícil execució, així com els
artistes cantants, orquestres cèlebres de Catalunya o de l’estranger, que la major
part de les vegades només serien assaborits a Barcelona, poden ésser-ho també
arreu de Catalunya” 32
Per fer-nos una idea de l’abast d’aquesta contribució citarem les entitats que
composaven la Lliga i el nombre de socis d’aquestes entitats arreu de Catalunya:
Associació de Música da Camera, de Barcelona, 887 socis. Associació de Música
de Sabadell, 558 socis, Associació de Música de Granollers, 110 socis; Associació
de Concerts de Reus, 401 socis, Associació de Música de Tàrrega, 95 socis,
Associació de Música de Lleida, 190 socis, Associació de Música de Girona, 282
socis, Associació de Música d’Olot, 218 socis.
Les activitats bàsiques d’aquesta Lliga van ser l’organització de concerts en les
entitats que la composaven que van oscil·lar en funció de les circumstàncies entre
31
32

Albet, M. “La música...” op. cit. pàg.30.
Mancomunitat de Catalunya, dins l’Obra realitzada. Vid. Galí, A."Hª de les Institucions..." op. cit. pàg.120.

520

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

6 i 12 concerts anuals, al qual els socis podien assistir de franc, per mitjà
d’invitació. L’Associació en el moment de constituir-se movia un total de 2.741
socis, que podien assistir a tots els concerts organitzats per la Lliga, però el
nombre de persones que gaudien d’invitació podia elevar-se a més de 3.300,
perquè hom podia fer combinacions especials que donaven dret a obtenir més
d’una invitació per persona en determinades poblacions i audicions. Aquesta
iniciativa, en definitiva va servir per a aproximar més la música menys “comercial “,
com ho era la música de cambra i simfònica, a les poblacions catalanes.
SUBVENCIONS I AJUTS ECONÒMICS.

Cal però fer menció dels ajuts, tot i que migrats, que algunes entitats privades,
entre elles l’Orfeó Català, van rebre en forma de subvencions per a emprendre
algunes actuacions importants: organitzacions de Festes, Certàmens musicals ,
viatges e intercanvis, publicacions etc... que però no arribava a cobrir les
necessitats reals i el sosteniment d’aquestes entitats si hom no trobava protectors
i subscriptors particulars per a dur-les a terme.33
"Consell de Pedagogia: es llegeix una comunicació de la secretaria general d'aquest
Consell demanant que l'Orfeó concorri a l'exposició general escolar pròxima a celebrar-se
en qualitat d'entitat cultural que té consignada subvenció de la Mancomunitat.
S'acorda concórrer a dita exposició remetent-hi totes les dades demostratives de
l'ensenyament gratuït de solfeig que es dóna a l'Orfeó, nota dels concerts celebrats,
exemplars de la revista musical catalana, estat de l'arxiu musical, etc.."34

Un cop creada la Germanor dels Orfeons de Catalunya, Lluís Millet elevarà una
petició a la Comissió General de la Mancomunitat (11 de juliol de 1919), per a que
aquesta subvencionés l'obra dels orfeons amb 8.000 pessetes, justificant la petició
en l'obra educativa, de cultura i conscienciació nacional que realitzaven els orfeons
de Catalunya. Aquesta petició havia estat un dels acords presos per la I
Assemblea de la Germanor per avaluar la quantitat que es devia sol.licitar a la
Mancomunitat; prèviament es va realitzar una enquesta per a conèixer la situació
real, docent i econòmica de les entitats35.
"...Però si per les causes indicades, els elements particulars no saben apreciar i ajudar
aquest element vigorós de cultura i educació, la institució que representa i és de fet
l'expressió més alta i unificada de tot Catalunya, la Mancomunitat Catalana, creiem
nosaltres no pot ni deu sostreure's a vetllar, a fomentar i ajudar amb tota mena de mitjans
l'obra aquesta que pertany tant al cor del nostre poble.

33

Recordem com la gira de l’Orfeó Català a Paris i Londres (1914), va obtenir subvencions de l’Ajuntament,
de la Mancomunitat i fins i tot el patronatge reial, però sense les donacions i suscripcions fetes pels socis
hauría estat impossible de fer-se. També reberen ajut per a les Festes de la Música Catalana de la Diputació i
de l’Ajuntament. I el mateix succeí amb altres entitats de Barcelona i d’altres localitats de Catalunya.
34
Actes J.D. O.C. 6-7-1920. Al llarg de tots aquests anys es va consignant els diversos ajuts que per festes,
viatges, etc... es reben tant de la Mancomunitat com de la Diputació o Ajuntament.
35
El mes de juny de 1921, La Mancomunitat de Catalunya va concedir 5.000 pessetes de subvenció a la
Germanor.
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(...)Si amb tant encert i alt esperit la Mancomunitat inicia, estableix i fomenta els estudis
d'alta cultura, creant la pregona jerarquia de la intel.ligència amb l'Institut d'Estudis
Catalans, ¿perquè, almenys no ha de donar la ma a aquesta obra ja creada, ja obiradora
de bellesa i que comença a a ésser copiada per països estranys; aquesta obra que
escalfa i regenera noblement l'element primer de la societat nostra, l'estament humil que,
al cap i a la fi, és amb la seva fermentació que deu acomplir-se la total resurrecció i
dignificació de tot Catalunya?"36

Tanmateix, seguint la línia d'actuació exposada, la Mancomunitat va subvencionar
amb 3.000 pessetes l'organització d'Aplecs comarcals entre 1918 i 1923. L'Aplec
era una festa col.lectiva que unia en una localitat els orfeons d'una comarca per a
actuar individualment i col.lectiva. Habitualment es completava la festa amb
audicions i ball de sardanes. Els primers Aplecs se celebraren a Manresa (1918),
Vic (1920), Figueres (1922), i Reus (1923). La Dictadura de Primo de Rivera va
interrompre la celebració d'Aplecs i les ajudes de la Mancomunitat a l'obra dels
Orfeons. La Germanor, que també va deixar d'actuar oficialment, en aquest
període els recupera a partir de 1931, celebrant a Manresa el cinquè Aplec, que es
fa coincidir amb la III Assemblea de la Germanor dels Orfeons de Catalunya.37
En parlar de l’actuació divulgadora i educativa de la música durant el període de la
Mancomunitat, no podem oblidar-nos de l’actuació i formació creixent d'Esbarts i
de Cobles sardanístiques arreu de Catalunya, conjunts que van estimular l’esperit
català conjugant música i dansa, i que també van rebre ajuts i subvencions per
part de la Mancomunitat.
Tanmateix creiem oportú ressaltar la participació en l’avenç musical del país de les
bandes municipals, especialment en poblacions importants del Principat, tot i que
nosaltres ens referirem únicament a la de Barcelona com a referent, que ho va
ser, del que a la resta de Catalunya hom intentava emular.38
“A la mort del mestre Sadurní, l’any 1910, es va desvincular totalment la direcció de la
Banda de la de l’Escola de Música i es va obrir un concurs per a la plaça de director
d’aquella, que va ser adjudicada al mestre Lamote de Grignon, ja cèlebre com a director
d’orquestra i compositor. Aquesta data es pot considerar com a assenyalada per a la
difusió de la cultura musical popular a Barcelona.39 El mestre Lamote, amb les seves
aptituds de concertador i director, amb la seva preparació musical i la seva laboriositat, va
fer de la Banda una veritable institució. Gràcies a la taumatúrgia del mestre Lamote de
Grignon, la Banda Municipal durant molts anys va fer amb una gran dignitat el paper que
hauria correspost a una orquestra municipal o nacional que no existia, és a dir el paper
36

Instància presentada per Lluís Millet a la Comissió d'Educació General, 11-7-1919, reproduïda a la II
Assemblea de la Germanor dels Orfeons de Catalunya, Vic 1920, T.d'arts gràfiques Henrich i Cia. pàg. 30
37
En aquesta ocasió va ser la Generalitat de Catalunya qui subvencionarà aquest i els successius Aplecs:
Tarrega (1932), Terrassa (1933), amb 5.000 pessetes. Pel que fa a la III Assemblea de la Germanor, s'acorda
presentar una instancia al President de la Generalitat de Catalunya per demanar una subvenció global de
200.000 pessetes, per a l'obra dels orfeons de Catalunya. En aquesta ocasió, van ser els fets d'octubre de 1934,
qui van paralitzar les ajudes i l'organització de nous Aplecs.
38
Caballé i Clos, T. “La música oficial de la ciutat de Barcelona”op. cit.pàg.50 i ss.
39
Galí, A. op. cit. pàg. 120, com podem veure l’autor eludeix el conflicte produït en el referit concurs, del
que ja hem parlat en un altre apartat.
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que més endavant va omplir “motu propio” en el terreny popular l’Orquestra Pau Casals a
través de l’Associació obrera de concerts.”(...)
ELS COMPOSITORS.

Si exceptuem el moviment coral, els aspectes que més es desenvoluparen en
aquesta etapa són els de la creació i composició musical, i també la de músics
que destaquen pel seu virtuosisme instrumental. Aquests fets no s’expliquen sols
per la genialitat d’homes com Granados o Casals, sinó que cal atribuir-la (fent
aquestes excepcions), a l’avenç considerable experimentat per la música
espanyola i catalana desde l’últim quart del segle XIX.
Per a molts musicòlegs el punt d’arrencada d’aquest important avenç, rau en la
retrobada amb l’esperit català, i l’aplicació d’uns principis que suposen “l’ànima de
la raça”,- en paraules de l’època- a la música. Aquest esperit és per a aquesta
visió la font d’inspiració per als compositors simfònics, com ho era també per a la
música popular.
“Dit amb paraules breus, gosaríem afirmar que des d’en Morera a Joan Manén passant
per Juli Garreta, tot l’esforç dels nostres compositors del segle XX, ha maldat per
expressar aquests continguts dins les grans formes nascudes al món de la música en una
absència gairebé completa de la vida catalana i fins molt a la darreria del segle XIX la
majoria d’elles encara inèdites a casa nostra. Era el bon camí. Catalunya no podia o no
pot fer res més que això encara; expressar-se musicalment, dur el seu to, o sigui la seva
ànima, al món sense fronteres de la música universal i fer-ho amb la dignitat que
requereix una aportació semblant. La voluntat de creació d’aquesta música, que després
de Clavé té un exponent magnànim en l’obra de Pedrell, és potser la glòria més ben
guanyada dels nostres compositors d’aquest segle. (...) en aquesta Catalunya que s’havia
remogut d’un son multisecular i començava a trobar la deu de la pròpia vida és on va
néixer, a redós de Pedrell, la correntia més seriosa de la música contemporània,
representada per dos músics catalans d’ascendència castellana: Isaac Albèniz i Enric
Granados. Aquell era, doncs, el bon camí. Manuel de Falla, l’hereu i exaltador del
colorisme dels dos il.lustres mestissos, també va rebre a Barcelona una gran part del seu
bateig i hom no pot oblidar que Amadeu Vives, encara que el seu prodigiós do
d’assimilació en faci un cas a part, va ésser també fill d’aquella escola i d’aquell moment”40

El gran desvetllament produït per la generació modernista demanava un esforç de
continuïtat per a que a més de les cançons populars, les sardanes i el poema
simfònic hom pogués dominar i bastir totes les formes musicals: la sonata, la
simfonia l’òpera, l’oratori, la música de cambra, etc... Tasca en la que tots els
compositors del segle s’hi van esmerçar tant els supervivents de les generacions
pioneres: Morera, Nicolau, Pedrell... com els que sobretot per herència
generacional sintonitzaven ja amb els nous corrents: J. Pahissa, els Lamote (pare i
fill), P. Casals, etc.... En opinió de Galí, cap d’ells va aconseguir aquella
universalitat que com a compositors es proposaven “Tots els músics del segle XX s’hi
ha esmolat les ungles i s’hi ha malmès els genolls en aquesta empresa. Morera, Manén,
Nicolau, Pahissa... Poques vegades han arribat al cimal cobejat, cal confessar-ho, però
40

Galí, A op. Cit. 125.
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les fites de les grans gestes respectives mereixen un gran respecte. L'òpera, com obeint
d’esma les dèries del primer XIX i estimulades pel teatre, els va temptar del primer
moment, ai las! quan encara no s’havien assolit les beceroles d’un teatre líric acceptable;
després amb més consciència, es va veure que calia treballar en tot el que era prèvia a
una òpera que s’ho valgués.”

Aquesta és una visió coherent a una personalitat que va combregar amb el
noucentisme, i que va assumir càrrecs importants per a la Mancomunitat, Galí
defensa aquesta línia de tradició i d'inspiració en els temes i arrels “ètnics"
catalans, i per tant defensa i sustenta l’avenç musical i la composició d’aquells
autors que més treballaren en aquesta línia, dels que en destaca A. Nicolau i Joan
Manen.
“Les dues grans figures de compositor que potser s’homologuen són el mestre Nicolau i el
violinista Joan Manén. Tots dos reberen la seva formació foncière ; tots portaren de fora
una preparació que ultrapassava les possibilitats de nostre món musical; però tots dos
després de forades o temptatives més o menys llargues, fou en el reempelt a la vella soca
racial que realitzaren llurs obres més acabades.... Nicolau guanyat tardanament a l’esperit
de la terra, ens ha deixat peces corals que amb més raó es poden considerar obres
definitives, dignes d’ésser aparellades amb les dels grans compositors de tots els segles...
amb la lligada feliç de la música sabia amb la de sabor popular (...) Manén, degut al seu
instrument no va deixar mai el contacte amb el món de fora; però també complí la llei de la
fidelitat profunda de la raça en les seves més grans composicions, com la simfonia Nova
Catalònia”41

Ens hem estès en la selecció i opinió de Galí, perquè la seva argumentació ens
pot fer comprendre els criteris pels quals uns autors són exalçats com a
compositors i altres no, és a dir perquè qualsevol composició del període estudiat
precisa aquella arrel “ètnica”, per a ser tinguda en compte. Per això, malgrat la
manca d'influències i preparació externa, Galí també en destaca el geni intuïtiu de
Juli Garreta, com a una de les característiques més importants de la composició
catalana. “el mèrit més gran dels nostres músics és la seva gran intuïció, el seu sentit
musical: “amb el vint-i-cinc per cent de ciència dels altres músics del món- ens
assegurava un tècnic- els nostres els estalonen ben de prop”
“I arribem finalment a Juli Garreta i amb ell Catalunya assoleix el primer moment potser en
què l’ànima de la terra s’expressa sense empelts estranys i d’una manera feta pròpia amb
el llenguatge musical arribat a les generacions modernes i és capaç d’aportar-hi com a
valor racial una forma nova: la sardana elevada a la categoria de peça de concert (...)”
“(...) Calia recolzar la intuïció seguint les etapes dels segles perduts a través d’una
disciplina rigorosa i gairebé ascètica. Per això, sense que els nostres músics sabessin
prou de confegir, feia por de llançar les joventuts a les aventures de la música
contemporània, a que semblava voler arrossegar les noves promocions un músic, d’altra
banda excel·lentment dotat, com era Robert Gerhard. El perill de confondre la música amb
la literatura era massa viu per a no témer-lo”

41

Galí , A. op. cit. pàg.127
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En efecte, la interpretació noucentista de l’evolució musical catalana, ha estat la
que ha presidit durant molts anys la manera de fer i actuar dels nostres músics i
compositors, que podríem concretar en el lema: el bon camí per arribar a la
universalitat comença per casa nostra, una visió que potser cal començar a revisar
en l’obra dels músics, que com J.Pahissa o Robert Gerhard, no van seguir
estrictament aquest camí, encara que no es pogueren deslliurar de una influència
ambiental i formativa, que els impel·lia al continuisme en les normes ètiques i
estètiques imposades per la tríada Pedrell, Nicolau, Millet, i que va dificultar
l’entrada i l’acceptació dels corrents innovadors en la música catalana, fins als
anys trenta.
D'altra banda, Galí enceta un tema- el del talent natural o inspiració dels músics
catalans- que va ser objecte de polèmica en aquells anys, doncs alguns sectors
van mistificar la importància d'aquest aspecte emotiu i "racial" per sobre dels
elements tècnics de la composició. Tot i que el cercle del Palau de la Música i de
la Revista Musical Catalana, no es van pronunciar mai en un sentit tant radical
com arbitrari, els seus oponents els responsabilitzaven d'aquesta visió "pairalista" i
reclamaven estudi i rigurositat en els joves compositors42. Uns elements que
malgrat aquella mistificació "nacional" mai es van bandejar en la crítica i
consideració compositiva de les obres que es presentaven. Altra qüestió, és la
simpatia i els elogis personals vers aquests músics que sintonitzaven amb la
producció d'inspiració "nacional"; als qui s'havia d'encoratjar i protegir, tot
recomanant-los continuar el camí emprès amb treball i rigurositat.
Actualment, aquesta visió unívoca està essent revisada per tal de confegir una
visió més real i global del tema, sense que es pugui ignorar aquesta influència i
domini exercit per la coneguda com generació de 1908, hom cerca de valorar les
aportacions individuals de molts altres músics que com Morera, Pahisa, Casals,
etc... pal·liaren el monolitisme i la manca d'evolució que es pot donar en
situacions massa proteccionistes i endogàmiques. Un fet del que no foren
conscients alguns músics, crítics i musicòlegs en el seu afany de consolidar el poc
o molt que s'havia aconseguit en el desenvolupament musical "nacional".
"La pobresa de la tradició compositiva a Catalunya per la manca de mestres i l'escassa
vitalitat de les entitats simfòniques o cambrístiques dificultaven els projectes culturals
endegats i facilitaven un excés de mimetisme amb relació a societats musicalment més
avançades, en especial París o Bayreuth, però malgrat això ens trobem davant d'un
període que donà lloc a una realitat creativa que el situa entre un dels grans moments de
la música en aquesta zona geogràfica. Aquesta situació explica el predomini de les obres
corals cambrístiques, sobretot per a veu i piano i les composicions de caràcter religiós;
només els més agosarats i exigents provaren la composició orquestral i s'aventuraren en
l'operística. (...)"43

En resum, el Noucentisme, pel que fa a la música catalana, representa un esglaó
més en el procés de consciència creativa, i pren del moviment intel.lectual la
42
43

Més endavant ens referirem a aquest tema en la Polèmica Millet- Gerhard.
Aviñoa, X. "Història de la música..." op. cit. Vol. IV, "La creació i la composició" pàg. 211.
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necessitat de perfeccionament tècnic- l'obra ben feta- i alguns dels tòpics
classicistes i mediterranistes, sense bandejar o copsant amb aquests, les arrels
nacionals. La llarga durada del moviment, i les circumstàncies sociopolítiques del
període 1900-1930, fa que en formin part d'ella músics de procedència, obra i
evolució ben diversa, la majoria nascuts entre 1875 i 1895, dels que sobresortiren
per la seva trajectòria i aportacions Joan Lamote de Grignon (1872-1949), Pau
Casals (1876-1973), Jaume Pahissa (1880-1969), Joan Llongueras (1880-1953),
Joan Manén (1883-1971), Cristofol Taltabull (1888-1964) i Eduard Toldrà (18951962).44
10.9-L’ESTÈTICA NOUCENTISTA I L’ORFEÓ CATALÀ.
En analitzar l’estètica modernista, hem parlat de com Lluís Millet, i el seu entorn no
va simpatitzar mai amb els cercles modernistes, malgrat mantenir bones relacions
personals amb alguns dels seus representants, i sobretot malgrat perseguir
paradoxalment, objectius comuns. Recordem que aquest cercle rebutjava la
radicalitat i agressivitat dialèctica i tàctica del grup modernista, i especialment la
manca de visió real de la situació musical catalana i en conseqüència el camí que
hom havia de seguir per a aconseguir modernitzar-la, i situar-la a una alçada
europea i universal. És per a aquest motiu, que els inicis amb la “renovació”
noucentista, tampoc no van ser gaire bons. Eugeni D'Ors escriu una "Glosa" en la
que carrega contra la producció autòctona, posant com exemple "L'Emigrant" de
Vives, com una música que no reflecteix un poble vigorós com el català, ni les
seves aspiracions actuals.
"...Ahir el Glosador va sentir cantar "L'Emigrant". El Glosador feia molt temps que no
l'havia sentit, "L'Emigrant". I el sentir-lo ahir, va ser-li impressió deprimenta.-Per què, se
deia, per què podria tenir valor nacional entre nosaltres aquesta malenconia covarda,
enyoradora, gallega?...-En un poble que fa eleccions i les guanya, què ve a fer-hi aquesta
sabor d'esclavitud?...-"L'Emigrant"! "Dolça Catalunya", "D'enyorança es mor"!...-Prou, prou
d'aquesta feblesa melodiosa!..- Qui posarà música
a les paraules noves: "El
Colonitzador". "Amarga-adorablement amarga Catalunya", "De desig frisso"...-Qui, al
menys donarà aquest sentit, -aquesta música, a la música?
Qui? El mestre que, entre nosaltres, sigui verament popular. El que,- arbitràriament,
imperialment, napoleònicament-arribi al fons de l'ànima popular. El fons de l'ànima popular
no és pas cosa pintoresca, Sión eterna...-(Aquests homes graves que es veuen treballar a
cada costat del pas dels trens!...) - El fons de l'ànima popular, no és malenconia, sinó
energia. El fons de l'ànima popular no és enyorança, sinó calenta i personal cobdícia d'un
més enllà.
44

El més important de la trajectòria i obra d'aquests autors a Aviñoa, X. "Història de la música..." op. cit. Vol.
IV, "La generació noucentista" pàg. 223-230. En aquesta generació, Aviñoa inclou a més: Cassià Casademont
(1875-1963), Josep Barberà (1877-1947), Marc-Jesus Bertran (1877-1934), Frederic Alfonso (1879-1946),
Joaquim Nin Castellanos (1879-1949), Francesc Montserrat Ayarbe (1879-1950), Josep Masllovet (18791946), Tomàs Buxó (1882-1962), Josep Subirà (1882-1980), Joan B. Lambert (1884-1945), Manuel Borguñó
(1884-1973), Domènech Prat (1886-1944), Ferran Ardèvol (1887-1972), Albert Galimany (1889- ?), Antoni
Massana (1890-1966), Joan Altisent (1891-1971), Joana Gols (1894-1947), Joaquim Zamacois (1894-1976) i
Agusti Borguñó (1894-1967), tots ells van contribuir individualment i en conjunt a l'avenç musical català, la
selecció que hem fet més amunt, com ja hem dit, es feta en funció de la trajectòria i representativitat dels
autors, sense menystenir la contribució dels altres.
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Així Grieg sapigué trobar-la, així l'expandí "Peer Gynt" ama les cançons velles, però "
Peer Gynt" és un viatger que se'n va a l'Àfrica, i no certament a tall d'Emigrant... (...)"45

L’estratègia d'Eugeni d’Ors (el seu impulsor), de criticar allò que considera
retrògrad, carregant de pas contra músics i composicions que hom ja considerava
baluard dins la musica catalana, per a aspirar a una autèntica renovació i
normalització, devia sonar a les serenes orelles de Millet com una nova forma de
“rebentarisme”, que carregava contra alguns dels pressupòsits pels quals hom
havia lluitat com era la inspiració i el to de la cançó popular, element que per tot el
seu cercle havia constituït el desllorigador del Renaixement musical.
Millet respon en una carta al Glosador La Veu de Catalunya 17 setembre de 1907
"Oh, tu, Glossador, que saps tantes coses, que ens dónes lleis a desdir, que saltes de la
més alta metafísica a les foteses dels bagatges de viatge; que ens anuncies el regne de
l’Imperi ben amablement; que, amb el teu ben dir, ens fas empassar moltes coses
seriosament…! Aguanta’t una mica les ganes de legislar en música entre nosaltres; mira
que ja tenim prou, d’intel.lectes que ens estimen i ens eduquen; tu faries més mal que els
altres, perquè tens el do del ben dir, que captiva a la distreta civilitat barcelonina. Fes un
esforç perquè ton amable imperialisme heroic s’abaixi a compadir el jovent artista que va
esverat amb les orientacions contradictòries que clamen a son entorn. (...)"

D’entrada, podem jutjar que amb la serenitat dels anys, del prestigi i eficàcia
aconseguits per una trajectòria de treball seriós, les suposades innovacions
proposades per Xènius, van caure tant malament com una nova epidèmia que
venia a qüestionar, sense cap criteri, una feina desenvolupada seriosament i
tècnica, per tota una xarxa de músics que seguien encara cegament les directrius
traçades per la tríada Pedrell, Nicolau, Millet, en base a donar una continuïtat al
que ja s’havia aconseguit.
"Aquest jovent s’ha desensonyat amb les frescors de la cançó nova, nascuda de l’empelt
de la tonada vella del poble; (...) Ara se sent en nostre ambient musical quelcom de jove,
d’aire de primavera, de cosa seva; d’allò que quasi han perdut els mestres mundials d’avui
dia, que senten recança de la Innocència perduda i, adonant-se de nostre raconet de vida,
ens saluden amb l’espècie d’enveja del vell en contemplar joventut sanitosa (...)".

Cal tenir present, que Xènius no era músic, ni tant sols un entès en música, i per
tant, les seves opinions (en visió de Millet) no tenien base, però podien fer mal
perquè Xènius gaudia ja d’una forta popularitat i audiència entre els sectors cultes
i els lectors de la seva columna diària a "la Veu de Catalunya" (Glossari), que
moguts pel mimetisme de la popularitat podia convertir una opinió “banal”, en
“dogma de fe” de la nova doctrina, i en conseqüència, confondre i esgarriar el
camí emprès amb tant d’esforç.
"Però el jovent escolta tothom confiadament, i l’enlluerna tota novetat, tot el que li diuen
que porta palpitacions d’art universal; i el bon innocent és fàcil que, anant d’arbitrarietat en
45

La Veu de Catalunya, 9 setembre de 1907. Reproduït a "Pel nostre Ideal" p. 96-97.
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arbitrarietat, es trobi a les fosques, ja que aquí, desgraciadament, no tenim la base d’una
tradició no interrompuda de cultura musical que faci de llast a les ventades capritxoses,
que mai no li manquen (...)".

Davant aquest perill, Millet va voler “esmenar la plana “ a Xènius, i amb la mateixa
genialitat literària que aquell esmerçava recordar-li aquella famosa dita de “sabater
a les teves sabates”, que del món de la música, ja ens ocuparem els músics. 46
"Mira, Glossador: L’emigrant té fonda, sincera malenconia (i això em sembla que no ha de
saber-te greu, perquè qui no sap enyorar, no sap estimar; i, de l’estimar, és cert que en
surten les grans coses); però, ¿tu no saps que un dels cants més característics i
hermosos de Grieg és la coneguda L’última primavera? I àdhuc és un cant de malenconia,
L’última primavera. Tu tens raó de proclamar la universalitat de Grieg, però de totes
maneres, aquest artista no és pas un enèrgic. Grieg és el més exquisit dels nacionalistes
moderns, però no té pas la sentor forta que tu trobes en els homes greus que es veuen
treballar a cada costat del pas dels trens. El Peer Gynt de Grieg – el d’Ibsen, no ho sé –
no té res d’això. En canvi, jo te’n diré un a cau d’orella, de nom, que té sentor més forta:
Clavé. Tu, després de L’emigrant, potser vas sentir Els xiquets de Valls, i no vas sentir sa
fortalesa? I si trobes massa inculta l’exteriorització d’aquella forta alegria, ¿no has gustat
encara alguna música nostra més nova? Que jo no sé si és música catalana definitiva o si
té el que tu creus que ha de tenir d’energia popular, però que t’asseguro que és música
que té prou sincera fisonomia i prou dignitat de forma per a cantar al costat de l’art més
mundial i universal del dia.
Oh, bon Glossador…! Tu sembles més bo que altres predicaires que ens sermonegen i
que altres criticaires que ens critiquen. A tu, que dius les coses tan bé, del ben sentir te
deuen eixir. Però ja que els pobres músics estem tan desemparats de l’art de la ploma,
mira-t'hi bé quan parlis de nostres coses, perquè, com més gran la necessitat, cal que la
caritat sia més completa".47

Xènius respondrà en altra glosa, que l'autèntic patriotisme no es basa en enyorar
sinó en la voluntat imperialista, i posa d'exemple el patriotisme anglès, construint
un imperi al llarg del mon i afegeix: "I ara jo us pregunto creieu aquesta substitució
de valors sentimentals que intentem, cosa inadequada a l'esperit del nostre poble?
referit a un Millet que segons Xènius tenia més "temperament de colonitzador que
d'emigrant"
Pel que es dedueix en el plantejament de Xènius, es tractava de transformar
aquest esperit tradicionalista que fins aleshores havia portat el catalanisme, i
àdhuc el regionalisme per anar més enllà en l'esperit Imperialista que marcava els
pobles Influents. Millet no contestarà a Xènius, la rèplica del seu primer escrit
deixava ben clar el seu posicionament envers la qüestió La música és universal en
tant en quan reflecteix els sentiments comuns a la humanitat, i la música catalana,
ja fos popular o arrelada en aquesta tradició, tenia per a ell aquest valor. En quan
46

La personalitat de Millet, home sobri, poc donat a l’aplaudiment fàtuo, i a no admetre lliçons de qui ell
considerava , no se les podia donar, es veu molt ben reflectida aquí. Per això, malgrat que no era un home
gaire donat a la polèmica, si ho era a defensar el que pensava fos quin fos el seu oponent.
47
Millet, Ll. “ Al glossador Xènius”. “La Veu de Catalunya”, 17 de setembre de 1907.
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al sentiment d'enyorança de l'Emigrant, Millet l'entenia com un d'aquests valors
comuns a tota la humanitat.
A partir d'aquell moment, no ens consta cap més intromissió crítica de Xènius en
l'obra popular portada a terme per la Generació de 1908, i en canvi si hem pogut
recollir algunes crítiques favorables a l'obra d'aquests músics. La interpretació
d'aquest canvi d'actitud té al meu parer, dos elements a tenir en compte. En primer
lloc ja hem parlat de la protecció que exerceix la Lliga Regionalista sobre l'Orfeó
Català, a qui considera un model i un prestigi de Catalunya, postulat que s'estén
als homes i entitats vinculats a l'obra de l'Orfeó Català. Tots es troben al mateix
vaixell, a la mateixa missió de normalitzar la cultura catalana i donar-li continuïtat;
per tant la crítica, si existeix ha d'ésser ben delicada, mai desqualificadora o
rebentaire com acostumaven a fer els modernistes. Calia construir, no crear
confusió amb un debat filosòfic o intel.lectual especulatiu.
En segon lloc, i tenint en compte la idea anterior, un cop remogudes les aigües
per la nova estètica i un cop definida aquesta, el discurs de Xènius es torna més
seré i ponderat com correspon a un intel.lectual que parla desde l'autoritat
atorgada per una funció institucional. Xènius doncs, no tornarà a crear polèmiques
entorn a la funció normalitzadora empresa pels músics del cercle de l'Orfeó Català.
Però no tothom va seguir aquesta consigna, durant el període noucentista es van
suscitar altres polèmiques amb alguns diaris i crítics musicals48, i també en el
sector intel.lectual, de la que destaquem la sostinguda l'any 1914 amb Manuel de
Montoliu, per part del mateix Lluís Millet arrel de la Publicació del seu treball “El
cant popular religiós”49.
La polèmica s'inicia quan algunes de les apreciacions que fa Millet en aquest
treball sobre el cant popular són confrontades a la premsa50 pel crític literari
Manuel de Montoliu51. Malgrat no tenir per afició la polèmica, Lluís Millet es
defensa de les intromissions d’aquests intel.lectuals noucentistes que
probablement amb la millor intenció del món, polemitzen sobre temes musicals i
de folklore, aconseguint en visió de Millet crear una confusió innecessària en
l’ambient musical. En aquest cas el to és ben diferent al que utilitza en la rèplica a
Xènius; Millet contesta a Montoliu emprant l’argumentació científica i l’erudició i
clarificant els punts de divergència per a ell inexistents, entre l'argumentació de
Montoliu i les idees versades en el seu treball.
48

Al llarg de 1910, la Revista musical es queixa d'una suposada campanya contra l'entitat, especialment "El
Poble Català" i del crític musical A.P.S., qui sovint ironitza amb la forma de dirigir de Lluís Millet.
49
presentat en el Tercer Congrés Nacional de Música Religiosa celebrat a Barcelona el Novembre de 1912
50
La confrontació es dona a la Vanguardia el 21 de gener de 1914, al llarg del mes de febrer apareixen les
répliques de Millet, 1i 21 de febrer i de Montoliu, 6 de febrer.
51
Manuel de Montoliu i de Togores, ( Barcelona 1877-1961, va ser crític i historiador de la literatura. Va ser
un dels pensionats de la Diputació de Barcelona, per a estudiar filologia romànica a Halle(Alemanya). De
tornada el 1911, treballà a les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, on col.laborà en el
“Butlletí de dialectologia Catalana” i també amb Pompeu Fabra,en el Diccionari Aguiló. Al mateix temps
exercí la crítica literaria d’erudició en diversos diaris i poblicacions de Barcelona. Es autor de varies obres
importants sobre Història de la literatura catalana.
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“ (...) El Sr. Montoliu ens retreu el nostre Milà i Fontanals com el vident i definidor del cant
popular, i diu: “Leed y estudiad estas páginas luminosas del gran maestro antes de
escribir vuestras cuartillas, todos los que tenéis algo que decir sobre poesía popular” ¡Oh
venerable mestre! Tu Duca, tu Signore, vine i dóna’ns llum: ¿d’on havem près conciencia
del valor del cant del poble sinó de tes pàgines humils i savies, austeres i plenes de sentit
i d’amor i ciència? Sí: amb gran plaer els he repassat, aquells dictats lluminosos; i mireu
com parlen: “El género que nos ocupa –(el de la poesía popular)- comprende el de las
poesías que para su uso componen o modifican, ya el mismo pueblo, ya los poetas que a
él se dirigen, con tal que éstos no crean achicarse o descender de su jerarquía al
componer la obra, etc (...)”… “Finalmente, el precioso timbre que distingue y acredita la
verdadera poesia popular se ha de buscar en la tradición. Eventual puede ser la
conservación o pérdida de una obra determinada; mas, si se atiende al conjunto, la
transmisión lenta y continua de generación en generación, la tradición oral, cantada y
viviente, son el más claro testimonio de lo eficaz y verdadero de la poesía conservada y
de que el pueblo la ama de veras y ve en ella consignados sus más interesantes
recuerdos y lo más expresivo de sus afectos” Segons el mestre, doncs, poesía popular (i
qui diu poesía diu també música) és aquella feta per al poble i pel mateix poble o per qui a
ell s’acosti amb sinceritat, seguint el sistema o conjunt a que pertany dita poesía, essent la
tradició el preciós timbre que la distingueix i acredita de vera poesía popular.(...)”
“De totes les pàgines dels estudis flok-lòrics del mestre Milà, se’n desprèn aquesta
distinció de concepte entre’l cant popular i l’artístic; distinció no expressada, moltes
vegades, però naturalment sobreentesa.”52

Donat l’interès d’aquest document per al tema de les arrels populars de la música
i el cant català d’aquesta època, reproduint íntegrament en l’annex de lectures
aquestes dues visions. Ara només inserirem l’última conclusió de Millet sobre la
polèmica, que vol ser una afirmació del camí emprès per al Renaixement de la
música a Catalunya.
“¿Com pot ésser que d’aquestes pàgines, d’on jo he extret paraules i idees per refutar lo
que jo crec sofismes del Sr. Montoliu, hagin sorgit les mateixes idees d’aquest, contraries,
sembla, a les meves? No ho entenc pas. Perquè, si mon contrincant se refereix solament
a la teoria de l’origen hu del cant popular i del savi, això jo no li he negat, i en mon article
vaig procurar precisar l’alcanç del text de ma conferència i legitimar-lo amb els precisos
textos del mestre Milà. En el fons d’aquesta qüestió pot ésser que no existeixi més que
una diferencia de sentiment, que quasi sempre no hi ha altra cosa al fons de les
discussions dels homes: el Sr. Montoliu no gusta de les cançons populars, i a mi
m’embadaleixen. Si és així, encara em puc envanir de tenir també al meu costat el gran
mestre Milà: ell com ningú les gustava i s’hi embadalía: per això en parlava d’una manera
tant justa; perquè l’amor fa vidents els homes i aclareix i enllumena el fons de totes les
coses.”53

En el fons de tota la qüestió Millet hi veu una polèmica inexistent suscitada per
l'afany de notorietat, d'alguns intel.lectuals que creient saber i entendre de tot,
desestimen una obra que no coneixen sinó de forma teòrica. Es, en el fons, el
mateix posicionament mental i emocional que presideix la replica a Xènius.
52
53

Millet, Ll. “Réplica” La Vanguardia 1-2-1914.
Millet, Ll. “Aclariments” La Vanguardia 21-2-1914.
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L’ADAPTACIÓ NOUCENTISTA

A partir de 1911, quan el Noucentisme comença a demostrar la seva eficàcia com
a element de normalització nacionalista, amb el suport de Prat de la Riba i de tot el
catalanisme conservador, la relació és de distància respectuosa. Millet i el seu
Orfeó, continuen la tasca de perfeccionament musical i d’apropament de l’esperit
nacional a les masses, objectiu que coincidia amb els propòsits de la Lliga i del
moviment noucentista. De fet la Revista Musical Catalana, portaveu de l’entitat, fa
seu l’estil i els principis noucentistes, (tot i envoltar-los de l’idealisme a l'ús de
l’entitat), en presentar la cinquena edició de la Festa Música Catalana.
Festa de la Música Catalana. V. Concurs.
“Festa de gloria i d’afirmacions, cinc voltes celebrada! Tu ets la veu que modestament,
però amb fermesa i amb santa persistència54 , aplanadora dels més grans obstacles, vas
pregonant periòdicament l’existència d’un art nostre, d’un art català, i fins i tot, el
naixement d’arts germans, fills de regions germanes. Tu ets la primerenca florida del
nostre sentir musical, ofegat anys i anys sota les runes de la grandesa del nostre poble.
Tu cerques el lligam estret entre la vella tradició dels temps venturosos i la rebrotada del
pensament nou; tu escrutes les cantades humils, ingènues, de les gents senzilles del pla i
de la muntanya, per a que elles siguin la saba vivificadora, l’aigua miraculosa que ens
retorni el nostre veritable ésser. És a la teva crida que els artistes catalans cerquen
afanyosos la música que viu abscondida en la rítmica parla dels nostres grans poetes. La
pregaria que exalça a la Divinitat, també és per tu amorosament sol.licitada, i fins la cançó
que omplirà de joia a l’infant que la canti troba en ton si acolliment.
Jorn vindrà en que, responent a ta veu, ja enrobustida per la creixent ufanor que els temps
et donin, els nostres músics infantaran les llurs més grans concepcions de formes
complexes i majestuoses, i els grans poemes seran, i les severes simfonies d’arquitectural
puresa s’aixecaran superbes. En tu esperem, oh Festa de la Música Catalana! Sigues tu
la màgica força que converteixi en realitats les grandeses que els nostres somnis
evoquen!55

Al mateix temps, l’Orfeó continua creant una xarxa de relacions formals i informals
en el Principat i fora d’ell, que beneficia molt la imatge expansiva “imperialista” del
catalanisme regionalista. Una imatge que vol presentar-se integrada en Espanya,
gens separatista o perillosa, capaç d’augmentar la riquesa material i cultural del
país. Aquesta serà al meu parer, la missió que en el si de la cultura i la política
noucentista s’atorgarà a l’Orfeó Català. Una funció que jutjant la trajectòria artística
i social de l’entitat complirà amb escreix.

ACTUACIÓ DESENVOLUPADA.

En l’acció empresa a favor del nacionalisme promogut per la Lliga, cal estacar en
primer lloc la propagació d’ideals, que suposa la continuïtat i l’afiançament de
54
55

La cursiva és meva per remarcar la utilització del nou vocabulari implementat pel Noucentisme.
FMC , 5èna edició. (1911) RMC Nº 85, Gener1911 .
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l’obra feta en els anys anteriors i que es vehicula en les diverses actuacions i en
les sortides del cor arreu de Catalunya. En aquest sentit l’Orfeó Català, ja no està
sol, sinó que aquests ideals es manifesten en una munió de cors i orfeons que el
segueixen i complementen.
La finalitat d’aquesta actuació ja ha quedat expressada anteriorment i hom la
resumeix en el lema de fer “art i pàtria”, el que en aquesta conjuntura vol dir donar
suport a l’esperit nacional propagat pel Noucentisme i concretat després en l’obra
de la Mancomunitat, liderada i dirigida per Prat de la Riba.
LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA.

El suport a la Llengua nacional i a les iniciatives populars o institucionals a favor
d’aquella és constant, com ho havia estat desde els primers temps de l’entitat, i es
ben visible en tot el període noucentista, contribuint com a entitat i cor a totes les
manifestacions i iniciatives que es feien a favor de la utilització i normalització de la
llengua catalana en tots els nivells socials i culturals. Actuació que va desde el
suport i col.laboració amb els Jocs Florals de Barcelona (que es celebren al Palau
de la Música desde 1910), i de totes les poblacions on s'organitzen, fins a la
contribució en qualsevol jornada o congrés que tingui la llengua catalana com a eix
o instrument.
"Concert extraordinari, celebrat amb motiu del primer Congrés de metges de
llengua catalana".
Aquest concert, amb el qual la Junta organitzadora de l'esmentat Congrés obsequià els
senyors congressistes, tingué lloc el diumenge 22 de juny, a la vetlla en el Palau de la
Música Catalana. (...)"56

L’Orfeó havia utilitzat sempre la Llengua Catalana, i arreu on va els seus escrits,
cançons, discursos etc... es desenvolupen en aquesta llengua, a la que es
traduïen per cantar-les les obres del repertori universal escrites, originalment en
alemany, anglès, francès, etc... Fins i tot en el viatge a Madrid de 1912, hom
constata la voluntat de reconeixement i reafirmació de la llengua com a element
d’identitat catalana. 57
L’Orfeó Català, o millor dit els seus dirigents, no dubten mai a “recordar” a entitats
culturals i artístiques que actuen a Catalunya que han de vèncer obstacles i
prejudicis i utilitzar la llengua pròpia en tots els esdeveniments i circumstàncies. I
quan aquesta és atacada no dubten a elevar la seva protesta individual i
col.lectivament.
"Diada de la Llengua Catalana, L'Orfeó s'adhereix "amb entusiasme" al projecte
d'enaltiment del nostre idioma nacional, amb protesta d'haver estat bescantat i negat per
un senador en ple senat espanyol, refermant l'amor que tots els catalans sentim per
aquest nostre hermós llenguatge"58
56

RMC nº115, juliol 1913, pàg. 215.
Ll. Millet "Als descontents" La Veu de Catalunya 4-5-1912.
58
Actes J.D.O.C. 14-12-1915.
57
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.

"S'acorda enviar un telegrama de protesta a D. Antoni Maura, sobre les restriccions que el
president de la Real Acadèmia Espanyola ha fet sobre l'ús de les altres llengües de
l'Estat"59

Evidentment, no tothom entén les coses de la mateixa manera, ni tan sols dins de
l’entitat. Hem parlat de la problemàtica que es va plantejar en alguns sectors
catalanistes per a acceptar la reforma i la normalització imposada desde l’Institut
d’Estudis catalans. De fet, el tema va ser objecte de polèmica durant força anys;
desde la campanya iniciada per l’Avenç, a finals del segle XIX, la premsa recollia
sovint els posicionaments i les “pensades” (com diria Xènius), a l’entorn de la
normalització lingüística, en la que els intel.lectuals noucentistes hi veien una
inexcusable necessitat. A partir de 1911, quan l’Institut d’Estudis Catalans, va
confiar a la Secció Filològica, amb Pompeu Fabra, Mossèn Alcover i el seu equip
d’especialistes la controvertida reforma, Xènius va escriure diverses gloses
raonant la necessitat i al mateix temps defensant l’obra de Pompeu i de l’I.E.C., a
favor de la unificació. 60
Al si de l’Orfeó Català, aquest va ser un tema molt conflictiu. Si bé acostumaven a
estar d’acord i defensar la política de la Lliga i de Prat, el carácter conservador de
l’entitat es posa de manifest en els posicionaments i controvèrsies que va suscitar;
traduïdes en antagonismes personals, dimissions i baixes en una entitat on ni en
els pitjors temps de tensió entre els grups catalanistes associats s’havien produït
discussions públiques61. Sigui com sigui, la reforma es va fer efectiva, i malgrat el
respecte per alguns dels reformadors, (que d’altra banda eren també socis de
l’entitat), la directiva és declarà en rebel·lia respecte a la imposició de la Reforma.
Cal recordar que el moment de màxima polèmica, coincideix amb la Presidència
de Francesc Matheu, però seria massa simple carregar les tintes sobre el mestre
en Gay Saber, encara més quan sabem que aquesta presidència (1911-1914), va
ser de concòrdia. L’oposició no és, al nostre entendre, una qüestió que es pogués
reduir al cercle de dirigents, sinó que respon al tarannà d’una bona part de socis
assidus a les Juntes Generals i al funcionament de l’entitat62 , com demostrarem
tot seguit per l’incident produït en l’Assemblea General del 25 de gener de 1914 .
Recordem que un cop aprovada la Reforma per l’Institut d’Estudis Catalans,
aquestes no són acceptades per tothom, entre ells el Consistori dels Jocs Florals,
amb els que l’Orfeó Català (com entitat i per relacions personals), tenia molta
afinitat. Al llarg de 1913, la Revista Musical, adopta el criteri de donar llibertat als
seus col.laboradors, en aquesta matèria, d’aquí que aparegui una nota, en alguns
articles d’ortografia no normalitzada, com per exemple en la Memòria de l’any
59

Actes J.D.O.C. 1-2-1916.
Vid entre altres: “De la llengua oficial per a les coses de intel.ligència” La Veu de Catalaunya 4-2-1911; i
Les “Questions de Gramàtica catalana “ d’en Pompeu Fabra. La Veu e Catalunya, 13-2-1911.
61
Encara que, es clar, les discusions de la llengua no estaven vetades pel reglament, com ho eren les qüestions
polítiques i religioses.
62
. molts altres ho eren de titularitat, i de pagament, cercant el suport o el prestigi que donava ser-ho.
60
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1912, elaborada pel secretari Lluís B. Nadal63 (un dels més contraris a la Reforma
encara que no l’únic), que diu: “Atenent el desig de son autor, publiquem aquest treball
amb la mateixa ortografia de l’original. Nota de la Revista”64

Tanmateix, en tractar-se específicament el tema en la Junta General del 25 de
gener de 1914, a proposta de Ramón Monegal65 .” El president en funcions
Bonaventura Bassegoda66, demana que aquest retiri la proposta sense discutir-se,
argumentant:
“que veu que aquesta qüestió no és pas essencial ni de transcendental importància dins
de l’Orfeó, per no anar involucrada dins de les finalitats del mateix i altra, la de que dins de
l’Orfeó hi ha una gran llibertat i complerta autonomia d’ús de la qual la Comissió especial
de nostra revista musical ve usant dites normes en la mateixa publicació o redacció,
acceptable i usat també per l’administració de la Sala en la publicació de cartells,
programes i demés documents. lo que prova l’esperit de tolerància que hi ha en aquest
punt, a semblança del que es té en altres entitats culturals, com ho demostren diferents
casos entre ells el de l’Ateneu Barcelonès, la nostra primera entitat intel.lectual, que amb
tot i tenir com a secretari a D.Joaquin Casas Carbó, un dels més ferms i decidits campions
de les noves normes ortogràfiques, ha publicat i repartit aquests dies les invitacions per la
sessió inaugural baix la firma de l’esmentat senyor, impreses amb l’Avenç i sense les
normes ortogràfiques de referència.
La tercera consideració, encara la de fer obligatòria l’acceptació i ús de dites normes
involuntàriament constitueix una imposició donant lloc a la llarga discussió, per tot lo
qual..., s’atrevia a demanar-li i pregar-li encaridament que donant-se per satisfet amb les
seves explicacions retirés la seva proposició”. (...)

En intentar conciliar Monegal, oferint retirar la seva proposta, però demanant se’l
permeti expressar perquè havia fet aquesta, argumentant “raons d’ordre literari i
pedagògic que remarca, la conveniència i necessitat d'unificació ortogràfica, com a medi
d’enriquir i expandir nostra llengua i divulgar el seu coneixement i estudi i sobretot com a
base de l’ensenyament de nostres escoles, per lo que veu indispensable l’esmentada
unificació, i amb aquest fi anava encaminada, afegeix el senyor Monegal, la proposició per
ell presentada” (...) Bassegoda insisteix i fruit de l’acalorament i les passions que el
tema aixeca, acaba manifestant :

63

Lluís Bertran Nadal i Canudas (1857-1913), escriptor, fundador i President de Catalunya Vella, professor
dels Estudis Universitaris Catalans, Secretari de l’Orfeó Català i del Consell directiu dels Jocs Florals ( fou
mantenidor el 1906), col.laborador de diaris i revistes entre elles Gazeta Montanyesa de Vic, La Renaixença i
la Il.lustració Catalana. L’obra literaria inclou novel.les, d’ambient rural, poesia, narrativa de viatges i
biografies
64
RMC, febrer 1913, pàg. 33.Aquesta mateixa nota es reprodueix en diversos anys i articles.
65
Ramòn Monegal i Nogués (1860-1922), industrial, creador de la fàbrica de perfums que més tard seria
Myrurgia germà del també industrial Josep Monegal, (1854-1931) president de la Cambra de Comerç de
Barcelona (1902), alcalde de Barcelona (1902-1903) , i Senador vitalici (1908), i cosí de Trinitat Monegal,
escriptor i periodista fundador entre d’altres de la revista “Joventut”. També és soci i apoia la seva proposta el
seu fill Esteve Monegal Prat, (1888-1970), escultor, i collaborador literari, i més tard (1917) industrial, en
l’empresa familiar a la que donà el nom de Myrurgia.
66
Bonaventura Bassegoda i Amigó, 1862-1940, escriptor i arquitecte, premiat diverses vegades als Jocs
Florals (1880,1881,1884, i 1885), redactor de La Renaixensa, la Il.lustració Catalana, i l’Avenç, col.laborador
del Diario de Barcelona i de La Vanguardia. Membre de l’Acadèmia de Bones Lletres i de la de Belles Arts.
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“Que molt li complaurà que el Sr. Monegal retiri la seva proposta, però que cas de no ser
així i de ser la mateixa pressa en consideració, es discutirà ampliament dins de lo que el
reglament disposa, i ell abandonaria la presidència per combatre-la “amb totes les forces”
Afegint, que en cas de que aquesta prosperés i fos aprovada ho entendria com una
imposició, i que llavors tot sentint-ho, i a semblança del que ha fet dins del cos d’adjunts
dels Jocs Florals, s’esborraria de la llista de socis de l’Orfeó, ell, i els seus fills, i pregant
als seus amics que el segueixin.”

El secretari prossegueix: Aquestes paraules, pronunciades entre aplaudiments i rumors
motiven que el Sr. Monegal manifesti que després de les paraules dites pel Sr.
Bassegoda, no li queda altre remei que imitar el seu exemple, donant-se de baixa de les
llistes de socis de l’Orfeó, i retirant-se acte seguit del seu local, com realment ho efectuà”67

Ens hem estès en el tema, aportant els fragments centrals de la polèmica
assemblea, perquè considerem que el text és prou significatiu de l’ambient de
confusió i intolerància que va sacsejar no sols l’Orfeó Català, sinó també altres
entitats, i que va dificultar la implantació serena de la necessària reforma, que
recordem-ho, no va ser definitivament adoptada per la Mancomunitat fins a 1916,
data i fita, que marquen la normalització progressiva d’aquella reforma. El mateix
camí es seguirà en l’Orfeó Català, la “tolerància”, és a dir la vella fórmula “cuius
regio... eius...”, durarà força anys, i només la quotidianitat farà avançar la reforma.
Tot i així hem de recordar que alguns d'aquells "vells catalanistes" van continuar
tossudament fins a la seva mort, sense acceptar les normes imposades per l'IEC.
EL LIDERATGE MUSICAL.

En relació al patronatge moral exercit sobre el moviment orfeònic i sobre la
música catalana, en general, hem de recordar les contínues visites de mestres i
representants de les directives a qualsevol acte celebrat per aquelles entitats arreu
de Catalunya. La col.laboració amb músics i directors de gran prestigi com: W.
Landowska, Blanca Selva, Albert Schweitzer, Franz Beidler, Volkmar Andreae, E.
Fernández Arbós, etc...
L'intercanvi i col.laboració amb altres entitats musicals i corals de prestigi:
Orquestra simfònica de Madrid, Societat Coral Bilbao, Orfeó Donostiarra, etc..., La
participació activa en les noves formes de fer música- primers enregistraments
discogràfics- que seguirien posteriorment altres formacions musicals68.
Tampoc no podem obviar les informacions, comunicacions, elogis o crítiques que
hom emet desde la Revista Musical Catalana. Revista que, cal recordar-ho, tenia
un gran prestigi i divulgació69. Els intercanvis amb les més prestigioses
67

En el mateix acte, es demana a Bassegoda que rectifiqui les seves paraules i es comuniqui l’acord de la
General al Sr. Monegal. Serà el propi Lluís Millet qui convocarà la Junta directiva per fer les gestions de
conciliació, que no obstant portarà força “cua” i el relegament de Bassegoda, en els càrrecs directius.
68
El 1913, fèu les primeres gravacions amb la "Companyia de Gramofons Francesa", i a 1915 enregistrà
diverses peces per a "La voz de su amo".
69
Més quan a nombre de lectors, que de subscriptors, doncs la seva difusió, a més de subscriptors individuals
es feia a travès d’entitats musicals i catalanistes.
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publicacions estrangeres i les possibilitats de contacte amb músics i musicòlegs
d'arreu del món, contribuint així a mantenir una informació directa i autoritzada del
que succeïa en els grans centres musicals d'Europa i del món. D’aquí que malgrat
el dèficit que sempre va planar sobre la publicació, es mantingués i millorés al llarg
dels anys70, fins el punt de servir de model per a altres publicacions del país com
la Revista Musical de Bilbao, fundada el 1910, a iniciativa del pare Otaño,
prestigiós musicòleg, molt vinculat a l'ideal ètic i estètic de Lluís Millet i de la seva
entitat.
Desde el punt de vista estètic, i a desgrat de les simpaties o antipaties personals
entre Xènius i Millet, l’Orfeó complia quasi tots els pressupòsits de l’estètica
Noucentista, si bé el glosador no torna a carregar, contra la feina musical d’una
entitat tant important i de tants èxits artístics en aquesta etapa.
"El glosador ha tornat a sentir-los no fa gaire, a l'Orfeó Català, darrera alguns anys de no
haver-los sentit. I li semblaren millor que abans.
Hi ha qui va dient per aquí que ja s'ha acabat l'època dels "Segadors" i que ara és bon
temps de passar a unes altres coses... A mi em sembla que es pot passar de tantes coses
com se vulgui, sense per això abandonar "Els Segadors". Perquè "Els Segadors" no
representen una cosa determinada, sinó una manera de fer totes les coses. De fer-les
acompanyant-les d'himne i cançó. Si els que allò diuen volen significar que havem ara de
fer les coses sense himne o cançó, penso que s'erren de mig a mig. Si és un altre himne
el que volen, veiam, que n'inventint un que plagui a tothom.
A mi, aquell em plau. Alguns el troben trist. Tots els himnes de pàtries que no son la
nostra o de causes que no sentim, ens semblen tristos. Els francesos creuen que "la
Marxa Real" és poc menys que inventada per Felip II. Goethe deia de "La Marsellesa"
Aquest "Te Deum revolucionari" té alguna cosa de funerari i de paorós..."
De fet, et tot està en com se canta. "C'est le ton qui fait la chanson..." Els Segadors"
poden ésser cantats en cent tons diferents. No els cantarem el mateix que en 1904, si no
voleu. Però convé que continuem encara cantant-los. El glosador, d'haver-los sentit ne
sortia tot alegrat" Xènius.71

Tanmateix, El Palau de la Música Catalana, (tot i inserir-se en l’etapa modernista
per cronologia i estètica), suposa en simbolisme una de les primeres realitzacions
de l'hegemonia burgesa i dels homes de la Lliga, i malgrat la pugna que en
determinats moments s'estableix entre el nou auditori i el Gran Teatre del Liceu,
tothom considera que l'auditori era una necessitat i dona prestigi a la Ciutat i a tot
Catalunya. En aquest sentit es manifesta la majoria de la premsa, i especialment
la crítica musical. A més de constituir un dels edificis més visitats per propis i
estranys.
"Nuestro público, asistiendo a los conciertos de la pasada sèrie y aplaudiendo con
entusiasmo las obras de los selectos programas ofrecidos, ha demostrado su
convencimiento de que habian andado acertados sus organizadors, los elementos
70

També recordem que hi hagueren donacions de particulars per al manteniment de la Revista, entre ells, el
mateix Cambó qui subvencionava la revista, amb una donació personal de 500 pessetes per a cobrir el dèficit
editorial.
71
La Veu de Catalunya 25-1-1910, "Els Segadors", Xènius.
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directivos del Orfeó Català, por nuestra parte hacemos coro a la voz general con aquella
sinceridad puesta recientemente en tela de juicio respecto a los críticos barceloneses por
el òrgano de la prensa de la citada institución musical."72 .

Sense obviar les rivalitats humanes i musicals, l'Orfeó Català, es constitueix en pal
de paller de totes les iniciatives que en la música popular i simfònica es donen a la
ciutat de Barcelona i a bona part del Principat, els exemples especialment en el
món coral en serien incomptables, per això ens referirem a alguns exemples
relatius a diferents sectors musicals73, com poden ser la col.laboració amb el món
de la Sardana, i dels balls populars, amb els que l'Orfeó Català col.labora
institucionalment, per tal de difondre arreu el folklore i la dansa catalanes.
"L'Aplec de la Sardana, demana s'anomeni un delegat per als càrrecs de la seva Junta.
S'acorda nomenar el Sr. F.Xavier Pons".74

Cal no oblidar la participació individual o institucional dels mestres i directius de
l'Orfeó Català en tots els certàmens musicals que es realitzen arreu de Catalunya,
i encara més enllà de les nostres fronteres.
"Protesta. El mestre Pujol, proposa que l'Orfeó faci una protesta a l'Ajuntament amb motiu
de la desconsideració de que han estat objecte els mestres A. Nicolau, Ll. Millet, Eusebi
Daniel que actuaven com a jurat per a la provisió de la plaça de director de la Banda
Municipal. L'Ajuntament ha aprovat la proposta que demanava l'anul·lació del fallo donat
pels 3 mestres i el nomenament d'un nou jurat. S'acorda fer-ho.
El Sr. Bassegoda informa que havia estat convidat en representació de l'Orfeó a un
banquet d'adhesió i simpatia ofert pel Circol Artístic, per dedicar-lo als esmentats mestres
Nicolau, Millet i Daniel. S'acorda assistir-hi sempre que els que concorrin siguin
"merament amb caràcter artístic o cultural".75

Fins i tot, la influència s'estén als "adversaris" musicals, com podrien ser l'Empresa
del Liceu, El cor Catalunya Nova o les mateixes associacions claverianes, val a dir
però que aquestes relacions fluctuen en funció de les circumstàncies, però malgrat
els moments conflictius, les relacions no s'interrompen, definitivament, en cap cas.
"El President de l'Associació Euterpense dels Cors de Clavé, reservant un lloc en la
comissió organitzadora de l'homenatge a Clavé, es delega als Srs. Pujol i F.Xavier Pons,
per assistir subsidiàriament."76

72

Diario del Comerció, 8-3-1910.
Encara que també existeixen múltiples exemples de la influència, relacions, homenatges que es fan en altres
camps de la cultura, com el Teatre, les Arts gràfiques etc...
74
Actes J.D. O.C. 4-4-1916.
75
Actes J.D. O.C.11-8-1910, en aquest cas, es tracta de la polèmica actuació del Grup Lerrouxista de
l'Ajuntament en el tema de la Banda Municipal, episodi que ja hem citat i que no es resoldrà fins a 1915,
donant la raó a aquest primer jurat, i nomenant a J. Lamote de Grignon. La premsa i la RMC seguiran
ampliament aquest escàndol Lerrouxista.
76
Actes J.D. O.C. , 11.7-1915.
73
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Pel que fa a la relació amb l'empresa del Liceu, les relacions són tenses, desde
que l'Orfeó Català té el seu propi auditori i pot organitzar els seus concerts, la
Revista Musical poques vegades deixa veure aquesta tensió, limitant-se a
comentar les audicions i l'actuació dels artistes en el Gran Teatre, si bé en algun
moment farà palès la manca d'enteniment existent amb l'empresari. Es
simptomàtic però que en demanar l'Associació Wagneriana el concurs de l'Orfeó
Català per a l'homenatge a Joaquim Pena al Liceu, la junta s'hi negui a que el cor
canti en aquell auditori, tot i col.laborar com així ho féu després en l'homenatge a
Joaquim Pena.
"L'Associació Wagneriana, informa de la intenció de fer un homenatge el 5 de setembre al
Liceu, a Joaquim Pena, impulsor del moviment wagnerià a Catalunya".77

En relació a la invitació anterior i desprès de deliberar i discutir la Junta Directiva
decideix
"...S'acorda no prendre part als concerts que es celebraran al Liceu"78.

Tot i que finalment col.laborarà en l'homenatge de la Wagneriana.
"L'Associació wagneriana obsequia a la secció coral amb un sopar per les seves
col.laboracions amb les representacions del Liceu."79

Finalment, tal i com feia el Gran Teatre, l'Orfeó també adoptà la mesura de
rebaixar l'entrada i facilitar l'accés a determinats concerts per als estudiants, una
mesura que incrementa el seu prestigi cultural i musical.
"Associacions d'estudiants (diverses), demanen descomptes pels estudiants, per anar als
concerts de l'Orfeó, s'accedeix però es demana tenir una entrevista per acordar els
detalls"80
FITES MUSICALS IMPORTANTS

Lluís Millet, havia menat sempre el seu cor amb un criteri musical propi. Per a ell,
era tant important cantar una cançó de bressol, com una simfonia, sempre que la
feina musical i vocal fos digna i exigent. Aquesta exigència, que mai tenia fi, el va
portar a una consolidació artística i a una compenetració amb el seu cor tal que a
partir de l’any 1900 com hem vist podia escometre qualsevol obra coral per difícil i
arriscada que aquesta fos. Però Millet mai es va precipitar, com a músic ni com a
director, a mida que ell avançava en estudi i experiència, avançava el seu cor i
assumia programes cada cop més arriscats. Per això no és estrany que fos en
aquesta etapa de la seva vida i de la seva maduresa personal i musical, quan hom
pogué gaudir d’obres que pocs cors podien assolir, ni tècnicament ni amb els
mitjans i auditori suficient.
77

Actes J.D.O.C. 26-5-1913.
Actes J.D.O.C.
2-6-1913.
79
Actes J.D. O.C. 16-6-1913
80
Actes J.D.O.C. 15-3-1915.
78

538

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Aquesta tasca que relacionarem a continuació, no fou només tancada a una elit de
socis i aficionats a la música, sinó que hom la volgué compartir com havia fet fins
llavors, amb el públic general de Barcelona i de les poblacions catalanes que
regularment, l’Orfeó visitava. També, i en la mida de les possibilitats hom la
compartí amb la seguretat de fer una obra “a la pàtria” fora de Catalunya.
Avui dia, en que són molts els mitjans de coneixement i reproducció d’audicions
musicals, és difícil fer-nos una idea de l’eufòria i desbordament que cada estrena
d’aquestes grans obres (que només podien interpretar alguns cors estrangers),
significaven per a la gent i per als mateixos coristes que les interpretaven. La
premsa general i especialitzada s’encarregava també de difondre la importància i
la dificultat de l’obra musical i educativa, de cada estrena, i dels homenatges que
per a aquesta raó hom oferia als artistes.
En aquest període l’Orfeó aprofundeix en l’obra de J.S. Bach, en primer lloc amb
l’estrena del Magnificat, amb ocasió de la inauguració del Palau el 1908, i
interpretant-la total o parcialment en molts dels seus concerts posteriors dins i fora
del Palau. Hem d’esperar però a 1911 per a que l’Orfeó Català estrenés la gran
Missa en si menor del gran geni de la música religiosa. (aquesta estrena es
verificà el dia 26 de novembre de 1911, dins els concerts de tardor). Per a aquests
concerts hom comptà amb la col.laboració del Dr. Albert Schweitzer81, organista
especialitzat en la música de Bach, la gran pianista Blanca Selva i el violinista
català, de renom internacional, Joan Massià.
Tant l’ estrena, com les audicions que seguiren, constituïren una commoció en el
públic, que aplaudí la tasca realitzada per tots els components: Solistes, Cor, i
Orquestra Simfònica de Barcelona, fundada no feia gaire temps i dirigida pel
mestre Lamote de Grignon. El món musical, s’hi abocà també en aquesta
commoció i a instàncies del mestre Enric Morera, organitzà un homenatge popular
per a commemorar el que es considerà una fita col.lectiva de la música catalana.
Wagner, també havia estat un compositor important en les constants estètiques i
en els programes de l’Orfeó Català, però la interpretació de les obres del gran
compositor, en l’any del centenari del seu naixement, dins del cicle de concerts
organitzat per l’Associació Wagneriana, va constituir un gran esdeveniment, en el
que l’Orfeó va tenir en opinió del públic i de la premsa una actuació molt
destacada82.

81

Albert Schweitzer (1875-1965), teòleg, metge, músic, especialista en l’obra de Bach, organista de la
Societat J.S. Bach de Paris. Escrivi varies obres dedicades a l’obra de Bach, però és també molt connegut per
la seva actuació científica i humanitaria. Fundà un hospital a Gabon per a investigar i guarir malalties
tropicals, que subvencionava amb els seus concerts i conferències arreu d’Europa. Membre de l’Acadèmia de
ciencies morals i polítiques de Paris), i Premi Novel de la Pau. ( 1952). Amic personal i col.laborador de Lluís
Millet, amb qui compartia molts valors humans i espirituals.
82
Vid. RMC nº 115, juliol 1913 pàg. 172-177, el programa dels 6 concerts detallat a la pàg. 174-177.

539

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Els Festivals Wagner van cobrir 6 concerts, efectuats entre el 18 de maig i el 3 de
juny, en el que foren interpretades les obres més representatives del gran músic
alemany. La part orquestral s’encarrega novament a l'orquestra Simfònica de
Barcelona i al mestre Lamote.
Malgrat els homenatges i cicles que hom organitzà arreu del món per a
commemorar el centenari83, els concerts barcelonins, en els que participaren bon
nombre de músics catalans, arribaren a gaudir d’una gran atenció dins i fora
d’Espanya. Així, la Revista Musical Catalana, recull en el mateix número de juliol
alguns dels comentaris i ressenyes que s'havien fet a les principals publicacions
musicals europees, destaquem també l'elogi que es va fer en el Festival Wagner
celebrat al Nacional-Theater, a la ciutat de Munic:
"...En finalitzar l'espectacle, s'atansà al prosceni un dels organitzadors del Festival en
honor del mestre, el qual després de lloar amb se paraules la significació de l'acte que els
wagnerians muniquesos celebraven, manifestà la satisfacció que devien experimentar
tots davant de la solemnial commemoració que arreu d'Europa es feia de la naixença del
mestre de Bayreuth; commemoració que a Barcelona, la gran ciutat espanyola (digué)
havia assolit tal magnificència, que bé mereixia la qualificació d'apoteòsica, tant per sa
grandiositat com per ésser un esplendent resum de l'obra dels més gran músic del s.XIX;
acabant sa peroració, plena de lloances per l'obra dels nostres wagnerians i de llur
benemèrita associació, amb un crit de "Visca Barcelona!" contestat unànimement, crit que
el nostre amic, segons frase del mateix, sentí amb l'ànima "esponjada d'emoció".84

El cronista, I.F. aprofita encara per destacar la participació de l'Orfeó Català en
aquests festivals, sense el qual, en paraules de J. Pena, no hauria estat possible
desenvolupar aquests festivals.
"Veus aquí doncs la doble transcendència artístico-patriòtica atribuïda als nostres
Festivals Wagner. I encara una altra en tingueren per a nosaltres, car demostraren
principalment a Espanya i al nostre poble, massa poc confiat en el propi valer algunes
vegades, un gran sentit de catalanitat, la nostra potència artística i la realització d'una obra
colossal, com és la de Wagner, aportada per complet a la nostra espiritualitat. Car excepte
dos artístes, tots els demés elements directors i executants foren nostres, catalans,
nascuts i creats a l'escalf de l'ideal de civilització que ens mou: l'ORFEÓ CATALÀ, la veu
sentimental de Catalunya, segons la formosa frase del savi Prelat 85(...)".

L’any 1914, arribà el torn a un altre gran músic, Haendel,, de qui l’Orfeó ja havia
cantat algunes obres. Ara, en el marc dels Festivals Haendel , organitzats per la
Fundació Maria Barrientos, el mes de març de 1914. En aquest mateix any, poc
abans de començar la primera guerra mundial que tant havia de canviar la història
política i cultural d’Europa i del món, l’Orfeó Català, va poder complir un somni
llargament esperat, poder visitar i actuar les que havien estat fins aleshores les
grans capitals d’Europa: Paris i Londres, gira que constituí un gran èxit, i el
consagrà internacionalment com un dels millors cors del moment.
83

Vid. RMC nº 115, juliol 1913, Notes: Efemèrides wagnerianes, pàg. 182-183.
Vid. RMC nº 115, juliol 1913, pàg. 179
85
D'aquesta forma es va referir Torras i Bages a l'Orfeó Català, en la visita que fèu a Ripoll el mateix any.
84
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El 1915, una nova col.laboració amb l’orquestra simfònica de Madrid i del seu
mestre Fernández Arbós, va aportar
l’estrena de l’obra més popular
i
controvertida de Mozart, el famós Rèquiem que va ser estrenat al Palau de la
Música el mes de juny.
“Recuerdos de nuestra juventud se agolparon en nuestro espíritu, cuando con gesto
noble, cedió el maestro Arbós la batuta al director del Orfeó Català, maestro Millet, para
que condujera la ejecución por la Orquesta Simfónica de Madrid y su celebrado coro, el
Réquiem de Mozart, que lanzado por la vieja y modernamente revivida litúrgia de los
templos católicos, se refugia en los conciertos para que el mundo no olvida una obra
mestra en que llegan a su colmo aquella delicadeza de la melodia grandiosa de conceptos
y hondo sentimiento que formaron la cuerda trágica del gran maestro de Salzburgo.(...)
Ayer con religioso silencio unas veces, con recogimiento, muchas y con interés siempre,
fue oída la obra magistral,que tubo un interpretación muy esmerada,...aplaudimos a las
entidades que la ejecutaron y a los maestros concertadores. (...)”86

L’èxit amb que el públic i la premsa barcelonina acollí l’obra i la interpretació,
deixà un record inesborrable en el mestre Arbós, que mesos més tard escrivia una
carta desde Londres agraint al públic i a la crítica musical les atencions rebudes,
escrit que fou publicat a la Revista Musical, i als diaris barcelonins.87

El 1916, l’Orfeó Català es disposava a celebrar el seu 25è aniversari amb tota una
sèrie d’actes musicals i institucionals88, pels quals va rebre diverses subvencions
de la Mancomunitat, la Diputació i l’Ajuntament89
Dins d’aquests esdeveniments dels que ens ocupem en un altre lloc, cal fer una
referència especial als Festivals Haydn, celebrats entre els dies 29 de març i els
dies 2,6, i 9 d’abril. Durant els 3 primers concerts, hom va oferir per parts Les
Estacions, juntament amb altres peces instrumentals. En el darrer concert el dia 9
d’abril, es va interpretar l’obra sencera, aconseguint un èxit tant gran, que es va
decidir una nova audició per al dia 27 de juny.

“ PALAU DE LA MÚSICA. FESTIVALS HAYDN.

“...Èxito de taquilla no habrá sido para el Orfeó el concierto de anoche, pero en cambio
cábele la satisfacción de constatar un èxito artístico de que a escucharlo acudieron los
iniciados, cuantos en Barcelona siguen con interés el movimiento musical del mundo lírico
86

La Tribuna 28-5-1915 IV concierto O.S.Madrid.

87

Actes J.D. O.C. 5-7-1915.
Actes J.G. O.C.26-1-1916.
89
Algunes d’aquestes eren encara endarreriments per les obres del Palau ( 75.000 pessetes,Acta J.D. 16-101917) i del viatge a Paris i Londres (10.000,-pessetes, acta J.D.17-1-1917). Entre les de la Mancomunitat
destaquem les rebudes per l’Excursió a Montserrat i la compra de partitures de Clavé (Acta J.D. 24-4-1917), i
la del IEC, per a la Festa de la Música Catalana (Acta 17-1-1917).
88
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y el aplauso que estos le otorgaron por su calidad, ha de haber complacido a l’Orfeó
Catala y a su ilustre Maestro Millet, alma de aquel y a quién debe su reputación.
La primera audición de as estaciones, oratorio de J. Haydn, constituye un timbre de gloria
no sólo para la colectividad encargada de interpretarlo, sinó tambien para Barcelona. El
juicio crítico de esta composicion no cabe dentro de los estrechos límites de una crónica
hilvanada rápidamente. El nombre de Haydn, nos trae a la memoria el del padre de la
música moderna y creadora de la sinfonia, del musico que sabia expresar en su divina
idea cuanto queria (...)

A continuació fa una referència a Haydn i la seva obra, i després parla del paper
de tots i cadascun dels solistes, i destacant a la solista de l'Orfeó, Srta. A. Fornells,
i finalitza:
"La mayor parte del èxito corresponde al maestro Millet, y con el al Orfeó Catalá y
profesores de la orquesta, que han dado a conocer la dos primeras partes del oratorio de
Haydn, sin escasear ensayos y con el perfecto conjunto a que nos tienen acostumbrados .
En la primera parte del programa, la orquesta dirigida por el maestro Millet, interpretó la
sinfonia en si bemol mayor, ya conocida en Barcelona. El público salió muy compladido,
siendo de esperar que en los tres restantes conciertos se veran más concurridos.”
L.B. de C 90.

Altres diaris no coincideixen en la manca de públic que destaca "El Noticiero",
contràriament La Vanguardia inicia la crítica del II Festival amb la frase: “concurrido
como en el concierto anterior, estuvo anoche el Palau de la Música... ", coincideix amb
l'elogi dels solistes, i destaca la gran interpretació de l'Orfeó Català.
“...En cuanto al Orfeó català, digno nos pareció de Haydn , a la vez que las Estaciones
nos parecen dignas del Orfeó. Se complementaba la obra y la gran masa coral. Las
Estaciones seran una página gloriosa de la Historia de la admirable entidad artística que
dirige el maestro Millet. Despues del magno coro de cazadores, estalló una ovación
grande y luego, en la movidísima Zalagarda de las danzas, de un color soberbio, y en el
canto al mosto, brillantísimos, los aplausos y las aclamaciones a l’Orfeó y a su maestro
se prolongaron algunos minutos. En fin, una victoria mas y de las más memorables “.
Fausto.91

La repercussió d’aquests festivals, es pot veure fins i tot en el ressò que tenen fins
i tot en publicacions humorístiques com per exemple "La Piula", “Setmanari
regionalista amb ninots”, qui dedica una ressenya als Festivals de l'Orfeó Català,
amb motiu del seu XXVè aniversari.
“...L’ànima catalana ha trobat en aquests cants impertèrrits una sobrenatural confiança un
auguri de triomf definitiu en l’avenir. Les cançons de l’Orfeó han condormit els dolors
nostres, les cançons de l’Orfeó han fet revifar els desmaiats, han infundit audàcia als
nostres lluitadors,han dut espant i admiració en les fil.leres enemigues.”
90

El Noticiero, 30-3-1916. “ PALAU DE LA MÚSICA. FESTIVALS HAYDN.

91

La Vanguardia 3-4-1916, "II Festivales Haydn". Fausto.
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Un quart de segle sense interrupció que dura aquest cor litúrgic i profétic, vivificant
aromática de l’encens de nostra muntanya, vibrant del patriotisme d’un poble senzill que
té un art una llengua i un costum propi.
Aquesta durada aquest miracle, aquesta santa persistència, valia la pena de ser
celebrada i s’ha celebrat al Palau de la Música Catalana. Haydn colós de la fé, el músic
de la serenor, ha sigut homenatjat. Ell és un símbol i les Estacions , obra seva, altre
símbol. Catalunya ha sentit en aquests 4 concerts la palpitació de la mateixa gratitud y
santedad apacibles. Millet aquest home nervi que a més de mestre té quelcom de cabdill,
suggestionador d’un poble en frisança, ha conduït a l’Orfeó Català a una nova victòria
indiscutible.” (...)92

Per tancar l’any del Centenari ( tot i que els esdeveniments i homenatges es van
perllongar al llarg de l’any 1917) desde l’entitat hom va programar 3 concerts
històrics per als dies 17 i 26 de desembre de 1916, i 7 de gener de 1917. En els
quals es va fer una mirada retrospectiva a la trajectòria musical de l’entitat i es van
interpretar les peces més significatives del seu repertori.
CONCERTS HISTÒRICS.
“El segundo de los tres conciertos històricos anunciados por el Orfeó Catalá, se dió ayer
tarde, repitiendose el clamoroso èxito del primer dia. El Palau estaba completamente,
lleno y el èxito fue grande.
No figuraban en los programas más que obras muy conocidas, aquellas en que el Orfeó
ha conseguido siempre ovaciones calurosas, tenemos que limitarnos a dar cuenta de las
que se cantaron, añadiendo lisa y llanamente que se aplaudieron todas.
Dedicóse la primera parte a canciones compuestas para coro de hombres.... ( entre les
obres Els remers del Volga, Marxa dels Moliners, xiula fuet, canço de nois etc...)(...)
La part central se dedicó a la Polifonía religiosa... entre otras obras Ave Maria J. de Prés;
O Magnum misterium, de Victòria, El Credo de la Missa del Papa Marcel.lo , etc...(...)
La tercera parte se dedicó al madrigal... ( entre altres Les sagetes que amor tira de ,
Brudieu, Pel Maig que ve i Ocellada de Jannequin, etc... 93

Tot i que ens ocuparem més endavant, creiem interessant ressaltar algunes obres
importants que completen aquesta trajectòria fins a l’arribada de la Dictadura de
Primo de Rivera:
L’any 1918, l’Orfeó Català va participar en els Festivals Manén, que es va
concretar en 4 concerts94, van ser dirigits pel mateix Joan Manen95, i en els es va
estrenar la seva simfonia Nova Catalònia.
92
93

"La Piula",13-4-1916, “L’Orfeó català en el seu XXV aniversari”. Barcelona.
La Vanguardia 27-12-1916, Concerts Històrics Orfeó Català.

94

Els concerts previstos es van celebrar els dies 15, 21, i 26 de febrer, més un d’extraordinàri el dia 3 de
març.
95
Joan Manén i Planas ( 1883-1971), músic precoç va destacar jove com a violinista i compositor, viatjà per
tot el món fent concerts com a virtuós del violí. Com a compositor estrenà diverses òperes: Giovanna di
Nàpoli, Neró i Acté (1903-1908). Entre les obres simfòniques destaca la Simfonia Nova Catalonia, estrenada
el 1903 a Barcelona . Escriví també moltes obres per a violí i altres instruments d'orquestra. Va adquirir un
gran renòm internacional, l'any 1918, a més de Barcelona, se li dedicà el Festival Manen, a Berlin, on entre
altres obres s'interpretà la Simfonia Nova Catalonia.

543

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

Els anys 1919 i 1920, l’Orfeó català ofereix varies estrenes i audicions d’autors
catalans: Comelles Ribó, Llongueres, Pérez Moya, Pujol i Morera. També
continuarà la tasca d’estudi i divulgació de l’obra de Bach, oferint diversos corals
en primera audició , que preparen l’ambient i l’estudi per a la primera audició de la
Passió segons St. Mateu , que l’Orfeó Català estrenaria l’any 1921.96
L’èxit d’aquests concerts va ser recordat durant molt de temps, i un cop més
plagueren els homenatges i les iniciatives per a tornar a repetir l’audició, com així
es feu els anys 1922 i 1923.
L’any 1923, s’havia projectat un Festival dedicat a Beethoven, que s’efectuà el 25
d’Octubre (malgrat l’arribada de la Dictadura poc abans -setembre-), cooperant
l’Orfeó Català i l’orquestra de Pau Casals en una nova interpretació de la Novena
Simfonia de Beethoven.
Durant la Dictadura, la vida de l’Orfeó Català, com les de totes les entitats
catalanes patí una forta aturada, i fins i tot la clausura durant alguns mesos (1925).
L’obra musical continuà, malgrat que es ressentí força.97 Tot i així, haguéren
estrenes importants en aquest període, i un cop superada la claussura, destaquem
només per la seva importància musical la interpretació de la Missa Solemnis de
Beethoven, executada dintre de la commemoració del centenari de la mort del
gran músic alemany els dies 8, 12 i 18 de juny de 1927.
L' EMPRESA MUSICAL DEL PALAU DE LA MUSICA CATALANA.

Malgrat l’embrazida inicial , davant la construcció i inauguració del Palau de la
Música Catalana, la situació econòmica i les circumstàncies polítiques no ajudaren
gens a que el nou auditori fos una empresa rentable, malgrat l'admiració i el
prestigi que propis i estranys li tributaven (essent un dels llocs més visitats per la
gent del país i pels forasters que passaven per Barcelona, artístes, comerciants i
fins i tot la realesa. espanyola i europea). Hem parlat però de les dificultats
econòmiques d’aquests primers temps , que haguèssin pogut estroncar l’empresa i
que només la tenacitat d’aquell nucli, encapçalat pels Cabot i Rovira, Moragas,
Millet etc... per als qui el sentit de les grans coses era superior a les dificultats
econòmiques, aconseguí tirar endavant, superant una conjuntura d’allò més
crítica.
Així a la Junta General del 30 de gener de 1910, Joaquim Cabot, desprès dels
informes del tresorer, analitza la situació deficitària del nou auditori.
“(...) crida l’atenció respecte els crèdits contra l’edifici que han pujat més de 70.000
pessetes sobre el pressupostat, per causes que estan relacionades en la consciència de
tots i a les quals fa lleugeres referències. Amb tot i aquesta gran contrarietat, no queden
96
97

També en aquest anys s’estrenen obres de Kurt Schindler , i de Rimsky –Korsakov.
Vid.Roig J.M. “L’Orfeó Català”, dos moments cabdals... pàg.

La Dictadura de Primo de Rivera.
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més que 9.000 pessetes de dèficit. Cal afegir encara que degut indiscutiblement a les
crisis per les que ha passat i està passant Barcelona, la Sala d’audicions no ha donat
tampoc aquest any el rendiment que s’esperava, que després de l’enlluernament de la
inauguració del nostre Palau, han vingut les baixes acostumades dels que en podríem dir
socis de l’ocasió, tant diferents dels que hi entraren portats per l’amor a la institució. Que
finalment, ha vingut a pesar de tos els esforços de la directiva el fracàs de la subvenció de
l’Ajuntament que ha desconegut fins ara l’obligació que havia contret amb l’Orfeó. (...) Ara
sabem que els 2000 socis efectius que tenim són addictes i entusiastes i que ens podem
mirar amb tota veritat la situació i estar segurs de que amb els recursos ordinaris de la
Institució sortiren del nostre poc important dèficit i de totes les crisis que puguin esdevenirse. (...)”

Un cop més Cabot acabarà el seu entusiasta parlament demanant la cooperació
dels socis en el treball de propaganda que els pugui aportar més “bons socis
protectors”, i assistents als concerts, tot i que com hem pogut veure, la situació no
va millorar en els següents anys, l'Empresa del Palau de la Música va mantenir les
seves sèries de concert, i la seva contribució, en la mida del possible, a mantenir
la qualitat d'aquestes, en col.laboració amb músics i formacions de gran qualitat.
Un altre dels problemes que va pesar sobre l’edifici en aquests anys, va ser la
contribució urbana que devia pagar l’edifici, motiu pel qual hom va moure els fils
de les relacions per intentar que aquesta no contribuís encara més a fer deficitària
una entitat que estava treballant de valent a favor de la cultura i de l’art català,
que a més era un prestigi per a Espanya, i que en conseqüència mereixia un tracte
diferenciat al que les lleis i les normatives aplicaven. Fins i tot, aconsellats pels
socis experts, advocats, regidors, diputats etc.. Hom va intentar fer una cessió de
Patrimoni, que va ser refusada per les autoritats estatals98.
Malgrat la munió de crèdits, hipoteques etc... que van pesar sobre l’edifici, i també
gràcies a les subvencions, de la Diputació i de l’Ajuntament (tot i que tardanes),
però en especial a les donacions i subscripcions particulars, l’Orfeó Català va
aconseguir, acabar les obres del Palau, conservar la propietat de l’edifici, i
amortitzar en només 8 anys, la major part dels crèdits que sobre ell pesaven.
Com empresa musical, hom va intentar separar l’administració de l’edifici de la
Societat Orfeó Català, encara que aquesta, fos la propietària, doncs com ja hem
expressat no tos els socis veien amb bons ulls els problemes que comportava
aquesta gran inversió. L’administració de la Sala, desde la seva inauguració va ser
encomanada a Francesc Pujol, qui d’acord amb la Junta Directiva, en especial el
President, calculava els lloguers i les despeses que comportava la cessió de la
sala per a assaigs, concerts i actes públics que s’hi celebraren: Festes i certàmens
d’entitats culturals, religioses, i fins i tot burocràtiques i polítiques, i àdhuc alguna
projecció cinematogràfica, com ho fou el 1916 la del film “Cristus”.

98

Actes J.D. O.C. 23-2-1914 i 4-5-1914.

545

L’Orfeó Català, Cant Coral i Catalanisme (1891-1951)

També durant uns anys a partir de 1912 s’hi va instal·lar al Palau l’Institut de
Rítmica i Plàstica de Joan Llongueras99, a canvi en inici de donar a l’Orfeó la
meitat dels guanys de les classes que impartia, i desprès d’un terç d’aquests
guanys.
A més dels concerts reglamentaris de l’Orfeó Català (dos a l’any) per als
protectors. Durant aquesta etapa es feia un “concert-repàs” mensuals obert als
socis, com ho eren també els assaigs del cor; però a més els seus socis obtenien
descomptes en concerts i cicles musicals organitzats per la societat o per altres
societats que en llogaven la sala. A partir de 1913, també es va instaurar la
tradició de celebrar un concert de Nadal, el dia de Sant Esteve, que en principi era
públic, tot i que anant el temps va esdevenir de protectors.
Els cicles que organitzava la societat en aquells anys eren els de Tardor i
Quaresma, quina arrencada no va ser fàcil degut a les circumstàncies
econòmiques i socials ja esmentades, per això, hom va trobar una fórmula,
habitual (segons hem pogut constatar), per evitar l’increment del dèficit de l’Orfeó
Català, consistent en organitzar una empresa per a assumir els riscos dels
concerts que hom projectava.
Així per al Cicle de Quaresma de l’any 1910, en la que es preveien 8 concerts (6 de nit i 2
de tarda) desenvolupats en els mesos de febrer i marc, que recordem van ser dirigits pel
mestre de Munic, F. Beidler i el Suís Andreae, es va acordar el següent:
1r- Constitueixen aquesta empresa l’Orfeó Català i els srs subscriptor de dita empresa de
concerts.
2n d’aquesta subscripció es faran en nombre màxim de 25 i el seu import de 500
pessetes.
3r- El capital total de les participacions suscites respondrà del dèficit que de no secundar
el públic pogués originar-se de la celebració dels esmentats concerts. Aquest dèficit o
pèrdua si arribés a existir, es repartiria a prorrata entre el capital subscrit.
4r- En cas d’obtenir-se beneficis, se’n faran dues parts que seran repartides l’una a
prorrata del capital subscrit entre els tenidors de les participacions, i l’altra a l’Orfeó català.
5ª Els srs. tenidors de participacions, com els Srs. socis de l’Orfeó Català, obtindran una
bonificació del 20% aproximadament sobre el preu de l’abonament al públic. Aquesta
bonificació també l’obtindran sobre el preu de l’abonament diari fins per tot el dia abans de
cada concert. Els Srs. socis que siguin participants, tenen dret a una bonificació.
Rubricat Lluís B. Nadal, secretari de la Junta Directiva en sessió d’avui (4-1-1910).
Participacions: J. Cabot, Ramón Vila Marquès, Grau Matheu, Fc. Fàbregas, Lluís Sagner,
Josep Pardó, Luís Turquí, M. Castell, Eusebi Güell, E. Güell, Eusebi Bertran, Josep Garí,
Pere Serra, B. Bassegoda,J. Moragas, L. Serrahima, Isidre Pons, Carles Jordà, Vicens Mª
de Gibert, J. Serinyà Masferrer, Manel Costa, Josep Mª Cabot.”100

99

De primer les classes les impartí a l’Acadèmia Granados, a més de l’Escola Choral de Terrassa, fundada pel
mateix mestre.
100
Actes J.D. O.C. 4-1-1910, El funcionament d'aquesta empresa es repeteix en els anys següents.
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A partir d’aquest cicle, l’empresa del Palau pot oferir al públic Barceloní, bona
part dels millors artístes espanyols i europeus101, dels que només en farem una
breu relació:
Entre els artístes espanyols: Emili Vendrell, Maria Gay, Maria Barrientos,Andreua
Fornells, Concepció Callao, Conxita Badia, Blai Net, Paquita Madriguera, Ricard
Viñas, J. Manén, Eduard Toldrà, Josep Recasens, Gaspar Cassadó, Antoni
Planas,
E. Granados, P. Casals, etc... Entre els artistes estrangers: W.
Landowska, Blanca Selva, Albert Schweitzer, A.Rubinstein, J. Thibaud etc...
La presència de directors de gran prestigi s'obria amb la participació de Richard
Strauss i l'Orquestra Filharmònica de Berlín, que participà en els concerts
inaugurals del Palau de la Música Catalana, el seguiren en aquests anys altres de
renom nacional i internacional com: A. Nicolau, Camille Saint-Saëns, Enrique
Fernández Arbós, Franz Beidler, Charles Bordes, i Pau Casals,
Com en l’etapa anterior, tant la gran sala de concerts, com la petita sala (avui
d'assaig i cambra) estigué sempre oberta als artistes que volien oferir audicions
privades als membres de l’Orfeó o públiques (sempre que aquestes no
repercutissin negativament en l’economia de l’entitat.) Al llarg d’aquests anys
constatem una munió d’actuacions de deixebles dels grans músics lligats a la casa
(com Vidiella, Granados, Manén, etc...), així com actuacions públiques o privades
dels mateixos mestres, com una atenció a l'Orfeó Català i als seus socis.
Ja hem assenyalat també la presència al Palau en col.laboració amb l’Orfeó
Català o independentment, d’altes entitats corals de Catalunya (O. Manresà,
Gracienc, Tarragoní, Eco de Catalunya, etc...) i també d'Espanya: O. Zamorano,
O. Donostiarra, O. Pamplonès, Societat Coral Bilbao, etc...
Entitats que marxaven gratament impressionades per les atencions i col.laboració
prestades per l’Orfeó Català i llur empresa artística, el que possibilitava intercanvis
musicals i relacions d’afinitat entre elles.102.
En conseqüència l’Orfeó Català, com entitat i empresa musical privada, serví
fidelment als objectius d’educació divulgació i civilitat proposats pel sector
regionalista-noucentista, sense perdre però la independència dels seus ideals.
L’assumpció dels valors noucentistes, consagrats per la Mancomunitat van ser
asumits sense conflictes importants, per què sintonitzaven bé amb els propis
valors socials i musicals, basats en una identitat catalana nacional, i en una
ideologia catòlica i conservadora, que l'Orfeó Català va transmetre de forma
continuada al llarg de tot el període estudiat.

101

Encara que de vegades hagué de demanar-los una rebaixa en els honoraris que acostumaven a rebre, per
que la situació econòmica no permetia pagar-los l’acordat.
102
Recordem per exemple el nomenament de Director i President honorari que l’Orfeó Donostiarra fa el 1910
a favor de Lluís Millet i Joaquim Cabot i Rovira., els intercanvis de repertoris, partitures , fotografies etc...
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El conflicte, però vindria quan aquests valors van deixar de ser els representatius
d’una majoria de la societat catalana, com a conseqüència del desgast i les
controvèrsies de la política oportunista desenvolupada per la Lliga. En especial
quan l’objectiu d’aquesta va menar a la intervenció i participació en el govern de
Madrid i en conseqüència a frenar les reivindicacions autonomistes. Recordem,
que va ser aquesta orientació “espanyolista” dirigida per Cambó, la que causaria la
desil.lusió en els sectors intel.lectuals i a la llarga l’escissió del Partit Regionalista.

LA PROJECCIÓ EXTERNA.VIATGE A PARIS I LONDRES.

¡Error! Marcador no definido.
A començament de l'estiu de 1914, del 14 al 24 de juny l'Orfeó Català podrà
finalment fer una gira per dues de les capitals més importants d' Europa, justament
abans de que la Gran Guerra trastoqués els destins i "l'estatus quo" mundials.
Pel que fa a Catalunya, la Mancomunitat tot just començava a fer camí "Catalunya
endins" i "Catalunya enfora". Com en altres ocasions el viatge s'havia preparat
acuradament, en un desplegament de relacions dins i fora d'Espanya, per aconseguir
el gran somni d'anar a Paris tantes vegades frustrat al llarg dels més de vint anys
que l'Orfeó venia funcionant. Per a les despeses103 es va obrir una subscripció
particular i es va aconseguir el patronatge del Rei d'Espanya, Alfons XIII, de
l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació i Mancomunitat. A més de l'ajuda del
Centre Català de Paris, i en el món musical de la Societé Bach, del Congrés
Internacional de Musique, i dels Amics de la musique.
Aquesta vegada va ser més fàcil lligar caps a Paris, mentre que les dificultats es van
presentar a Londres, quina visita no quedà resolta fins el 24 d'abril de 1914.
Alguns artistes catalans consagrats internacionalment, s'hi sumaren a aquella gran
empresa de l'Orfeó Català, l'acompanyaren Maria Barrientos, la soprano catalana,
(que aleshores era a Nova York), i el violista Joan Manén, tots dos coneguts i
admirats en ambdues capitals. També col.laboraren els pianistes Blai Net i Paquita
Madriguera, la Cobla Perelada, i alguns cantaires afegits, com el mestre Joan
Balcells, per a reforçar les veus del cor. Viatjaren amb l'Orfeó Català familiars dels
cantaires i músics i una gran quantitat d'aficionats, periodistes i representants de les
autoritats, entre ells Francesc Cambó. L'expedició doncs era una bona representació
de la terra catalana.
En aquesta gira, l'Orfeó Català, va donar un total de 5 concerts, 2 a Paris i 3 a
Londres. Sens dubte, van ser els de Paris els de més ressò i importància, doncs
actuà dins del Congrés de la Societat Internacional de Música104.
103

El cos total va ser, segons la memòria de 1914, de 153.838'71 pessetes, i els ingressos obtinguts 127.436'87
pessetes.Hi va haver doncs un dèficit de 26.401'84, pessetes que va anar a càrrec de l'Orfeó, i de les les
subvencions que encara faltaven per cobrar (12.000 pessetes), Joaquim Cabot va avançar 16.000 pessetes d'aquest
deute, que l'entitat no podia cobrir immediatament amb els remanents de Caixa. La suscripció feta entre els
particulars va arribar a 50.000 pessetes
104
La Societat musical més important del moment, i en la que seria admès després l'Orfeó Català.
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L'ESTADA A PARIS.

En el primer concert, celebrat al Teatre dels Camps Elisis el 14 de juny, l'Orfeó
Català va participar en la clausura del Vè Congrés de la Societé International de
Musique (S.I.M) : Hi van assistir personalitats de gran prestigi musical i artístic, entre
ells Debussy, Ravel, Ducasse, Samazeuilh, Bruneau, Long, Bret, d'Annunzio, Widor,
Scmitt, Pierné, i vells coneguts de l'entitat com Risler, Thibaut, i Wanda Landowska.
El programa interpretat incloïa cançons populars catalanes, a més d'una selecció
d'obres de Bach, Strauss, Palestrina, Victòria, i Haendel.
D'aquest primer concert, el conegut musicòleg E. Vuillermoz (que també hi
participava en el Congrés), escrigué:
"Acontentem-nos amb saludar avui l'Orfeó Català, que una delirant multitud acaba d'aclamar
al Teatre dels Camps Elisis (...) Esperant poder parlar amb calma, en el meu pròxim article,
d'aquest exèrcit d'artistes, cuito a dir fins a quin punt va ésser merescut son triomf d'ahir.
Quan no s'han sentit els colossals orgues vivents dels quals el mestre Millet ha dotat
Barcelona, no es possible imaginar el grau de perfecció tècnica, el nivell de virtuositat
col.lectiva que poden aconseguir les veus humanes. Un programa molt variat posà en valor
tots els recursos d'aquest instrument miraculós que ens encisà i ens humilià pregonament.
Davant aquest esplèndid agrupament d'artistes, el sentiment de la mediocritat de les nostres
masses corals més reputades és singularment dolorós per al nostre amor propi nacional. La
comparació és absolutament aclaparadora. Mai aconseguirem una semblant disciplina en un
agrupament que reuneixi veus de semblant qualitat. La prova és feta i no ens deixa cap
esperança. Jo aconsello els nostres cantaires de no anar als concerts de l'Orfeó: és per ells
l'únic medi de conservar el seu orgull d'ésser francesos. 105
"Le Figaro", per la seva banda, comptà amb l'escriptor Henri Quittard, per elaborar la
seva crítica:
"Moltes vegades havíem tingut ja ocasió d'escoltar a Paris il.lustres societats corals. Cors
anglesos, holandesos, alemanys o russos, cors de teatre o de concert, ens havien encisat
amb una superioritat d'execució, no aconseguida fins ara, ni de bon tros, pels més reputats
conjunts francesos. Però aquestes diverses audicions no ens llevaren l'esperança d'arribar
un dia a igualar, o quasi igualar, algun d'aquells agrupaments d'artístes, que tenien l'ocasió
de sentir. I tampoc n'i havia cap que reunís en el mateix tots els mèrits. (...) I això ja era prou,
d'altra banda, per imposar de rat o per força una comparació un xic humiliant per l'amor propi
nacional. Però vet aquí que abans d'ahir, vingué l'Orfeó català i donà el seu primer concert. I
cal confessar de totes passades que mai havien sentit res que s'acostés a tant extraordinari
conjunt. Els dos-cents seixanta coristes de Barcelona deixen bon tros enrere les més
reputades societats d'aquells països del Nord, on s'honora singularment l'art coral. I pel que
toca a França, qui gosaria tan sols concebre la idea que fos mai possible l'organització d'un
cor semblant?
Hi ha en veritat, masses coses que ens ho priven. L'Orfeó Català, com totes les grans
societats corals de l'estranger, no es pas un conjunt de professionals. Per dur uns senzills
105

E. Vuillermoz. "Comoedia", 15-6-1914. arxiu premsa O.C
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aficionats, aciençadament escollits, a un semblant grau d'habilitat i de talent, és
indispensable un esforç de llargues anyades. I a casa nostra son massa les causes de
divisió, polítiques o d'altra mena, que priven arreu un esforç voluntari i comú d'alguna
durada."106

El segon concert, es va celebrar al Palau del Trocadero, que es va omplir amb un
públic ben divers, més de 6.000 persones, igualment aclaparades i enfervorides per
l'actuació del cor català. En la que tots els crítics assenyalen la magnífica
interpretació del cor en les cançons populars catalanes, els corals de Bach, l'Himne a
Setze veus, de Richard Strauss, i La mort de l'escolà, de Nicolau
"La segona sessió de l'admirable associació coral catalana ha tingut lloc en el Trocadero
davant d'una sala pleníssima i en mig d'un entusiasme sempre creixent. Amb el cor de Bach,
l'Orfeó ha pogut demostrar de quina manera ses qualitats de foc i d'entusiasme saben
adaptar-se a les exigències de l'art clàssic més sobri i més emocionant (...) Paris ha acollit
l'Orfeó Català d'una manera digna a la reputació d'un i d'altre: les excursions d'aquesta mena
ajuden a estrènyer els llaços entre dues nacions pirinenques."107
"L'èxit del segon i últim concert de l'Orfeó Català, celebrat abans d'ahir en el Trocadero, no
fou menys triomfal que el que havia acollit la primera audició d'aquesta admirable companyia
d'artistes. No caldria, doncs, fer altra cosa que repetir en honor de Mr. Lluís Millet i dels
cantaires que dirigeix amb una fe artística tant ardent, els elogis, que no arriben de molt a
llurs mèrits. No obstant, la composició del programa d'aquest segon concert almenys pot
justificar algunes observacions.
L'art català, en allò que té de més original, estava representat per una nova tria de cançons
populars, les quals, per llur enginyosa animació, llur gracia i sentiment juganer o tendre, no
desmereixen de les que foren aplaudides el primer dia. Un deliciós intermedi instrumental
seguia aquesta primera part: una orquestra popular, la Cobla de Perelada, ens va fer sentir
alguns aires de dansa d'un sabor singularment característic. (...)"108

Les actuacions del cor català, serveix als crítics per a fer córrer tinta i explicar a més
de les excel.lències del cor català, la seva trajectòria i la influència d'aquesta en la
vida musical del país; un discurs que condueix en molts casos a la crítica de la
situació depriment en que es troba la música coral a França, en opinió d'aquests
crítics.
"Tots els artistes que estan una mica al corrent de les coses de música de l'altre costat dels
Pirineus ja feia temps que sabien el lloc eminent al qual pot pretendre, entre les grans
societats corals europees, l'Orfeó Català, fundat fa vint-i-tres anys a Barcelona per Mr. Lluís
Millet, i el qual ha anat perfeccionant-se sens treva, mercès a l'abnegació infatigable del
mateix fundador. (...)
Parlant sincerament, i tal com era fàcil preveure, m'ha semblat que la notable acústica del
Teatre dels Camps Eliseus ha posat en evidencia, millor que el quadre desmesurat del
Trocadero, les qualitats poc vulgars d'aquesta considerable agrupació sonora, composta de
106

"Le Figaró", 16 juny 1914 , arxiu premsa O.C.
"L'eclair", 18 juny 1914 , arxiu premsa O.C
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H. Quittard, "Le Figaro", 18 juny 1914, arxiu premsa O.C. Quittard admira la interpretació de l'Orfeó en el
motet de Bach "Canteu al Sr. un càntic nou" i també en l'Himne de Strauss, obra que no li agrada, pero que troba
difícil, cosa que al seu parer augmenta el mèrit del cor.
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dos-cents cinquanta cantaires, visiblement animats per un mateix esperit, sadollats de les
mateixes tradicions i formats a la mateixa escola. (...)
Amb plaer m'uneixo als aplaudiments entusiastes amb que fou festejat aquest conjunt català
i son cap convençut, Lluís Millet. I desitjo sobretot, que llur exemple, venint a continuació dels
exemples de llurs èmuls holandesos, russos, suecs i alemanys, produeixi, en fi a casa nostra
alguns fruits. ¿Més podem esperar-los de l'individualisme sectari que caracteritza per
desgracia, cada dia més els nostres costums musicals d'ara? 109
"Sempre es bo estudiar els exemples que en matèria artística poden donar-nos els països
estrangers. I certament podríem aprendre molt des del punt de vista de les associacions
corals. Es veritat que tenim a Paris l'Associació fundada per d'Estournelles de Constant, la
Manécanterie des Petits Chanteurs de la Croix de Bois, fundada per Charles Bordes (?) i les
capelles de les nostres grans esglésies; més cap d'aquestes associacions, sigui el que vulgui
llur valor pot ésser comparada a l'Orfeó Català. (...) Dos-cents cinquanta coristes (homes,
dones, infants) cantant sense acompanyament amb un conjunt prodigiós, un sentiment d'una
delicadesa infinida i a cops també una potència de sonoritat remarcable, tal es l'admirable
resultat que hem pogut aplaudir i pel qual convé felicitar entusiàsticament el director de
l'Orfeó Català, Lluís Millet. (...)
Aquesta impressió era viva fins a tal punt, que, a l'assistir al concert donat a la mateixa sala
del Trocadero pels Cantaires Suecs, he sorprès en bon nombre d'oients el disgust, que jo
mateix he experimentat, de no tornar a trobar el mateix sentiment. Fora injust no reconèixer
el valor dels artistes suecs; però al costat de llurs confrares catalans, és ben evident que el
resultat obtingut està lluny d'ésser el mateix..."110

Encara se'n parlarà durant alguns dies de la gran impressió que van produir els
coristes catalans al cor de França, alguns cronistes fan el comiat desitjant el proper
retorn, qualificant d'esdeveniment de la temporada l'actuació catalana.
"L'aconteixement musical de la setmana darrera i per als veritables aficionats, de la
temporada sencera, el constituiren els dos concerts donats per l'Orfeó Català de Barcelona.
Ja vaig dir, l'endemà de la primera audició el magnífic èxit obtingut per aquesta admirable
societat. (...) Quina revelació fou per nosaltres aquesta música sorgida del terrer, aquestes
melodíes populars esquisidament habillades per compositors plens de respecte, i
interpretades amb expressió comunicativa i amb una gràcia exquisida per la falange d'en
Lluís Millet. (...)
Quina revelació també foren per a nosaltres aquestes danses tocades per una orquestra
local, que ens oferia les sonoritats més riques, més encisadores i més lluminoses! ditxós país
aquell on el poble sencer (i entenc amb aquest mot totes les classes de la societat) dansa a
l'aire lliure al so de la bella música, i on els més excel.lents compositors no es desdenyen
d'escriure per a aquests balls populars, músiques sempre noves! (...) L'èxit d'aquest conjunt
instrumental era de preveure. I és de preveure també que, podent viatjar més fàcilment que
l'Orfeó Català, la Cobla de Perelada tornarà ben pròximament. Ens felicitarem."111

Com és natural els principals diaris de Barcelona, "La Veu de Catalunya", "La
Vanguardia", "El Poble Català", "Diario de Barcelona", "Diario del Comercio", etc...,
van fer un seguiment dels concerts i dels actes més representatius del viatge. També
la Revista Musical Catalana, preparà com era habitual un número, el de juliol- agost,
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G. Samazeuilh, "La Liberté", 19 juny de 1914.
N. Robin, "La Patrie", 23 juny 1914, arxiu premsa O.C.
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Gustave Bret, "L'Intransigent", 23 juny 1914, arxiu premsa O.C.
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gairebé exclusivament dedicat al viatge, del que destaquem l'apartat "L'Orfeó Català
a Paris i Londres, judicis crítics", on a més de ressenyar totes les crítiques recollides,
fa un estudi contrastat de l'opinió dels principals crítics sobre el repertori, la
interpretació, i moltes altres qüestions, amb la finalitat de poder esmenar aquells
aspectes que poguessin tenir-ne.
"Tothom pot pensar amb quin afany les hem llegides i estudiades, aquestes crítiques.
Tothom pot fer-se càrrec de l'interès capitalíssim que per a nosaltres oferia el judici de la
premsa de les dues més importants urbs del món, car d'elles esperavem rebre lliçó profitosa
de la censura de defectes, encoratjament sincer en la lloança de qualitats; elles havien
també d'atorgar o denegar a la música coral catalana, la vitalitat de la qual s'és
desenvolupada paral.lelament a la de l'Orfeó, aquelles qualitats d'universalització propies
d'un art fort en sinceritat, de fesomia ben caracteritzada, d'esperit ben nacional en un mot.
Era ja per a nosaltres i en primer terme el més paorós dels problemes, aconseguir interessar
la crítica d'ambdues capitals; aconseguir que, després d'assistir als nostres concerts, en
parlessin en bé o en mal, però amb interès: no d'aquella manera fina, correcta i educada,
però freda, sota la qual se transparenta amb evidència la reserva de lo incomprès, la
decepció de lo indiferent, l'enuig de lo antipàtic.
Feliçment no ha estat així; un lleuger cop d'ull a les planes que encapçalem demostren que,
especialment a Paris, els nostres cants, la nostra música, han merescut per uns moments
l'atenció més viva, més eficaç i absoluta del món de la crítica; les més prestigioses firmes
parisenques avaluen extensíssims judicis, i la copiositat del conjunt és prova de que, del més
gran al més xic, a tots hem interessat, resolent-se el primordial problema absolutament a
favor nostre en la capital francesa. (...)"112
L'ESTADA A LONDRES.

En efecte, la primera part del compromís estava superada amb nota, les notícies del
triomf del cor català havien arribat també a Londres, on prèviament la crítica
especialitzada havia creat una gran expectació entre els aficionats. Ara bé en la
capital anglesa s'hi van donar una sèrie de circumstàncies que impediren assaborir el
triomf guanyat. En primer lloc una circumstància humana, l'agreujament i mort per
malaltia d'una de les coristes de l'Orfeó, Carme Tort i Munteix, que omplí de tristesa
tots els expedicionaris.
En segon lloc, la sala de concerts destinada a les actuacions l'Albert Hall, era un
auditori enorme, malgrat la quantitat de cantaires (250), i cobla que actuaven, a més
en aquells dies van coincidir a Londres diversos concerts importants, el que féu que
cap dia s'omplís l'auditori donat l'aforament de la sala ( 12.000 persones).
Tot i així el públic i la premsa que va assistir a aquests concerts celebrats els dies
20, 22 i 24 de juny de 1914, van ser unànimes en la valoració brillant del cor català,
si bé és cert que va mancar l'efusivitat que havia caracteritzat la premsa francesa;
probablement l'exaltació emanada de la premsa francesa va fer que el judici dels
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crítics londinencs estigués predisposat a contrarestar l'exageració dels seus
col.legues.
"Malgrat l'anunci de que "el cor més famós del món" anava a presentar-se per primera
vegada a Anglaterra, no es pogué veure més que una reduïda concurrència dispersa a
l'Albert Hall, en la tarda d'ahir. Sense justificar del tot un qualificatiu tant inflat, diguem però,
que l'Orfeó Català mereix ésser més plenament reconegut en els dos concerts que han de
celebrar-se a la mateixa sala demà i dimecres. (...) El seu atractiu consisteix més aviat en sa
vitalitat i en la promptitud amb que respon reproduint les fineses d'expressió que n'exigeix el
seu director D. Lluís Millet. En quan a la tècnica, realment no ha de témer res a l'ésser
comparat amb altres cors ben coneguts; i si l'ús constant dels efectes de boca closa (...) Així,
per exemple, la boca closa constituí un fons agradós al cant bellament refinat de la sra. María
Barrientos en el solo de l'elegia eterna, d'en Granados, i suggerí d'una faisó impressionant el
toc fúnebre de les campanes en La mort de l'escolà, de Nicolau, composició, dit sigui de pas,
evidentment d'un valor musical molt més gran del que deixa endevinar el seu títol. (...)"113

La crítica a Londres, va ésser més incisiva que la de Paris, destacant alguns
aspectes en l'emissió i la presentació del cor que no havien estat assenyalats per la
crítica francesa, com per exemple una excessiva nasalitat, que alguns justifiquen per
l'idioma, i altres com un defecte tècnic. També crida a tots la posada en escena,
especialment la mantellina de les senyores. Aquests i altres aspectes deixen veure
les diferències existents en el moment en la forma de fer i actuar entre els cors
procedents de països llatins, i els anglosaxons. No obstant això, la majoria de crítics
coincideixen amb la gran qualitat del conjunt, així com la sorpresa i desconeixement
general de la música popular que se'ls ofereix.
"Els londonencs tenen ben poques ocasions de sentir música i artistes espanyols: per
aquesta raó el concert celebrat ahir a l'Albert Hall per l'Orfeó Català, de Barcelona, revestia
un interès especial. (...) La plataforma dels executants presentava un cop de vista pintoresc:
les senyores vestint de blanc i portant mantellines blanques; els homes estretament agrupats
a la faisó continental. El conjunt, en els passatges forts, és dur i nasal; però aquest defecte
és menys marcat quan canten més suaument, especialment quan només se senten les veus
de dona. (...) El concert va començar amb l'himne de l'Orfeó català, composició sòlidament
escrita pel Sr. Millet. De les peces següents, El Rossinyol, a sis veus de Mas i Serracant, va
tenir un atractiu especial; El tres tambors, a cinc veus, d'en Lambert, tenia quelcom de
barbre: aquesta cançó fou cantada predominant-hi les veus d'home i va produir tan gran
efecte que va haver de repetir-se (...)"114
"L'Orfeó Català, societat coral de Barcelona, que donà ahir a la tarda el seu primer concert a
l'Albert Hall, tingué una presentació pintoresca pel fet de portar les senyores mantellines
blanques, cantà una col.lecció de peces característiques totes sense acompanyament, amb
115
una admirable comprensió de les mateixes, domini del clarobscur i de l'expressió."
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Alguns crítics de diaris molt importants com el " Times", o el "Daily Telegraf", deixen
veure les diferències entre els cors anglesos i l'Orfeó Català, insistint en la idea que
són dues maneres diverses d'entendre el cant coral, i que aquest fet no ha d'ésser
un obstacle per a valorar la importància del cor català.
"Oferí un interès molt per damunt de l'ordinari el concert celebrat per l'Orfeó Català a l'Albert
Hall. Va ésser el primer concert d'una sèrie de tres... i a ambdós hauríem de concórrer tots
els que s'interessen seriosament pel cant coral.
Tal volta es podria considerar un procediment perillós (com ho fóra, per dir-ho així, portar
carbons estrangers a Newcastle) el fet de presentar un cor procedent d'Espanya a
Anglaterra, el país dels millors cors existents, segons ens envanim de dir-ho sempre; però en
aquest cas no es tracta de cap competència: l'Orfeó Català és completament diferent,
gairebé en tot, dels nostres principals cors. Es magnífic per lo acabat de ses execucions,
arribant-se a semblants resultats mercès a una educació de les més curoses. Son poder
d'obtenir tota mena de matisos és complet, i té una particular mestria en el costum, més aviat
curiós, de caure amb una rapiditat extrema d'un fort a un pianíssim sostingut llarga estona
sense la més petita desigualtat. La facultat de mantenir-se a tot és veritablement molt notable
en qualsevol grau de força que canti, i les veus posseeixen una vibració peculiar, però també
una qualitat ben propia i quelcom nasal, que es posa més de manifest en els passatges forts.
Quan el cor cantava una peça o un passatge de caràcter sostingut, el to era formós i es
dilatava per tots els àmbits de l'Albert Hall, recordant el cor de la Catedral de Westminster.
En quan a la música, diria que, així com els espanyols són la nació més orgullosa d'Europa,
són també el poble més trist. (...)

A continuació repassa el repertori justificant aquesta afirmació amb cançons com
l'hereu Riera, El Rossinyol, El Cant dels Ocells, etc... demostrant el desconeixement
entre la música castellana (espanyol per a ells) i la música catalana, a la que
corresponen aquestes melodíes, a més dels prejudicis tòpics: espanyol = orgullós,
que denoten la parcialitat extramusical a que feien referència més amunt. Tot i així
com podem veure la valoració que fa del cor i també dels artistes espanyols Joan
Manén i Maria Barrientos es molt bona, igual que hem destacat per al conjunt
d'aquestes crítiques. Destaquem el final de la seva crítica per a assenyalar el motiu
que dona a que tan importants audicions no comptin amb més públic: la quantitat
d'espectacles i audicions que coincideixen aquests dies a Londres.
"D. Lluís Millet, el director, és el successor d'en Clavé, qui, segons sembla, fou el fundador
de l'escola moderna del cant coral a Catalunya. En una època de l'any menys agombolada
de coses aquest cor hauria produït una immensa impressió."116
"... És una notable corporació d'un gènere difícilment compatible amb la idea que tenim
formada d'una Espanya que no té res que veure amb l'art del cant coral. No obstant aquesta
societat coral catalana ha d'ésser comptada, desde certs punts de vista com una de les més
notables existents. (...)
Més durant l'últim quart de centúria, sembla que hi ha hagut a Catalunya un fort renaixement
artístic i intel.lectual, essent l'Orfeó Català una de les més importants manifestacions
d'aquest desvetllament nacional. Compost principalment de gent treballadora, el cor ha anat
guanyant més i més fortalesa guiat per l'estimulant personalitat del seu director, en Lluís
Millet; i certament, la seva manera de cantar el dissabte, els seus cants populars i altres
116
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obres corals posà de manifest, d'una manera convincent, el bell treball artístic de que és
capaç". "117

A mida que es van desgranant els concerts, la crítica sembla acostumar-se a les
diferències entre els seus cors i el cor català destacant l'homogeneïtat, la vitalitat i la
disciplina del cor. D'altra banda tots assenyalen les magnífiques interpretacions de
Maria Barrientos i Joan Manén.
"... L'auditori fou escàs relativament a les dimensions enormes de la sala, però en
compensació va demostrar el més fervent entusiasme, les conseqüències del qual foren la
repetició de diverses composicions i les nombroses sortides dels artistes per apaivagar els
aplaudiments."118

En definitiva, malgrat les circumstàncies desfavorables la, diguem, "insularitat"
anglesa, tan pagada de les seves coses, i en aquest cas dels seus cors i la seva
forma de fer, l'Orfeó Català, aconsegueix que tots els diaris i publicacions angleses
en parlin de la impressió -estranya i pintoresca- o no, que provoquen els seus cants i
la seva manera de cantar, un repte que com deia la Revista Musical Catalana, es va
aconseguir de totes. Com hem pogut veure, l'Orfeó Català va fer una mica de
pedagogia de la línia ascendent que portava la música espanyola i catalana, encara
que no tots els especialistes en sabessin apreciar les diferències. Els més oberts,
van saber valorar i relativitzar les diferències existents entre una i altra forma
d'entendre el cant coral, i els menys van saber desposseir-se dels seus prejudicis
insulars, i fins i tot entendre el treball de recuperació o "renaixement" que s'estava
donant a Catalunya.
"(...) L'Orfeó Català, que dona demà el seu últim concert, és una societat de músics en el
vertader sentit de la paraula. Els seus cantaires són treballadors que després de la jornada
cerquen un descans en el cant; i la finalitat de la corporació és fer reviure la música popular i
religiosa del seu país, prenent així una part activa en el renaixement que s'està acomplint en
la vida política, social, literària, artística i científica de Catalunya. Aquells que no tenen
l'horitzó tancat per les boires del Canal, saben ja fa temps que aquest renaixement és una
realitat i no un de tants motius de conversa."119

La visita del cor català, ocupà un temps la premsa musical especialitzada, posant
èmfasi en factors que les cròniques dels concerts no havien valorat prou com la
interpretació o l'emotivitat que les veus produïen, pensem que en els fragments
seleccionats ha quedat prou contrastat la diversitat de judicis expressats, que en res
desmereixen al nostre parer de l'actuació del cor i dels artistes que hi actuaren.
Alguns especialistes, a més fan vots per a una propera tornada dels catalans,
ignorant les dificultats que un cor no professional té per a fer una visita com aquesta.
"Les notes són atacades amb certa vehemència, evitant-se així el defecte de rosegar la veu.
L'autoritat del director és absoluta, obtenint els matisos més delicats dintre del més perfet
equilibri: aixeca el cor, produint un llarg crescendo, o el fa passar immediatament del fort al
117
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piano, obtenint d'aquella gent, oberta a totes les emocions, coses que difícilment demanaria
a la nostra gent flemàtica del Nord."120
."Va tenir importància la visita que va fer a Londres l'Orfeó Català, de Barcelona, el dia 20 de
juny i següents. aquesta societat coral, es quelcom que surt completament del motlle
ordinari: és una associació d'una intensa serietat, composta de persones que tenen veu i que
desitgen cantar coses realment bones, de la millor manera possible. El director de l'Orfeó, en
Lluís Millet, és un músic de vàlua i de fortes conviccions. Obté els efectes tal com els vol, i
121
amb sa batuta exerceix sobre el cor un domini extraordinari.

Ens resta ressaltar que en aquesta ocasió, l'Orfeó, va comptar amb la presència del
Director i compositor Richard Strauss, qui desde fa temps havia escrit peces per a
l'Orfeó Català, i era un entusiasta col.laborador i amic del cor i del seu director. De
les seves obres hom va interpretar a Londres l'Himne a setze veus, una obra difícil i
que no va agradar a molts crítics.
Strauss va fer tot el possible, per a que el cor català pogués emprendre una gira per
Alemanya, que hom no va poder ni estudiar per l'esclat de la guerra l'agost d'aquell
any. Més endavant dedicarem un espai a la influència de la guerra en el món musical
europeu, ara però creiem important recordar les paraules de Strauss i les seves
esperances.
"Contestant el vostre amical escrit, haig de comunicar-vos que, del 18 al 22 de juny, jo també
seré a Londres, i certament no deixaré d'assistir als vostres concerts, a favor dels quals faré
tanta propaganda com pugui en la mesura de les meves forces.
Ja sabeu com he admirat sempre les audicions extraordinàries del vostre Cor meravellós i és
mon sincer desig que els vostres concerts tinguin l'èxit sensacional de què són mereixedors.
La institució cultural que vós regiu és única dins el seu gènere, i les vostres magnífiques
audicions són dignes de la més alta estima artística, ja que el difícil art del Cant a Capella, és
molt menystingut a Europa, llevat dels comptats llocs.
Tant de bo que les unions corals dels països que visiteu- i confio que, un jorn, també
visitareu Alemanya- se sentin estimulades a imitar-vos, gràcies a les vostres audicions
models."122

La tornada a Barcelona, no es va voler festejar com en altres ocasions i com el triomf
de la gira mereixia degut, com hem dit, a la mort a Londres d'una cantaire123, però
malgrat aquesta tristor tant les autoritats com la premsa s'hi abocaren a felicitar
l'Orfeó Català per a aquest nou triomf de la causa catalana. L'estació era plena de
gent, i hi estaven representades multitud d'associacions i d'entitats corals.
De totes les valoracions fetes desde l'entitat, assenyalem les paraules de Lluís Millet
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"Ens han estimat i honorat, a l'estranger, i el nostre art ha sigut reconegut perquè portava
una ànima a dintre. No érem fills bords de l'art universal: cantàvem la cançó apresa de la
mare, i el nostre cant tenia sentit de vida perquè portàvem afirmació de raça que encara creu
i espera. Heus aquí la nostra força, força de tota la moderna renaixença catalana.
Nosaltres, humils cantaires, havem aixecat sobra la nostra feblesa el nostre cant de voluntat i
afirmació d'ésser. Això ens aguanta, això ens entona. I això ha sigut comprès per alguns,
endevinat per tothom, que ha trobat en nosaltres un no sé què de nou, una mica oblidat del
món modern. (...) Cantant els diferents espècimens de la música clàssica i universal no ens
hem encongit dins la disfressa de la severitat corgelada, sinó que, com a nins jugant amb
patriarques, amb lleugeresa de cor, els dèiem la nostra lliçó tal com l'havem entesa i sentida.
(...) I aquest és el nostre orgull: dir-hi la nostra en el concert de l'art universal; i aquest ha
estat el nostre èxit: no nostre, sinó de la Catalunya renaixent, que ens ha fet néixer i créixer i
ens envia pel món i ens rep amb llorers com si l'obra nostra no fos obra de tots.
Doncs jo que, com a major responsable de l'empresa artística, me n'he emportat la glòria
més visible; jo que tinc consciència que l'esforç primordial es féu malgrat la meva passivitat;
que l'empenta d l'organització va ésser portada per aquella ànima generosa i optimista,
providència de la nostra institució, que té el do d'encomanar l'entusiasme a tothom; Jo que
he vist un mestre company no descansant dia i nit, organitzant, escrivint a tothom que calia
de l'estranger, fent viatges ràpids i fatigosos, i encara fent pesats assaigs preparatoris, tot
amb un seny i una activitat admirable; jo que com tothom, sé els patronatges obtinguts, com
el suprem del cap sobirà de l'Estat espanyol i el d'algun patrici que ajuda i fomenta sempre
tota obra patriòtica i artística... jo, en nom de la Junta Directiva, en nom de l'esperit vivificant
de l'Orfeó Català i en nom propi, dono a tots grans mercès.
(...) I tots plegats, donem gràcies a Déu per tot: fins per la lliçó de dolor i d'humilitat que Ell
volgué donar-nos al final de la nostra jornada. (...) La realitat forta i terrible de la mort en una
xamosa companyona nostra, ens donà la lliçó de la humilitat, perquè, en el fons de les
nostres cantades hi guardem sempre els sentiments nobles de la reialesa humana. (...) Amb
el cap acotat, donem-ne també gràcies a Déu."

Aquell Orfeó, en efecte, commovia per la força incombustible d'un místic, en aquesta
valoració coincidien no sols tots els crítics musicals, sinó també les figures més
significades de la música, assistents als concerts: Maurice Ravel, Gabriel Fauré,
Claude Debussy, Florent Schmitt, Jacques Thibaut, Wanda Landowska , Gustave
Bret, Marguerite Long, Gabriele D'Annunzio, Richard Strauss etc... que assistiren per
iniciativa pròpia, ja que alguns eren amics i col.laboradors de l'Orfeó Català, i també
per les invitacions de l'infatigable Francesc Pujol, qui sabent la manca d'entusiasme
que aquest tipus de viatge produïa en Lluís Millet, s'encarregà de totes les qüestions
d'organització i preparació del viatge, treballant amb expresident Joaquim Cabot, la
personalitat providencial capaç d'encomanar l'optimisme necessari i de cercar els
ajuts econòmics imprescindibles per a una excursió tant arriscada com era portar un
cor no professional als centres culturals més importants d'Europa.
Poc després esclatava la Gran Guerra que capgiraria definitivament la història
europea, però malgrat aquest fet el triomf de l'Orfeó Català i la seva consagració
mundial perviuria en el record dels músics i del públic que tingué el privilegi
d'escoltar-lo.
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