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Investigadors de la UAB descobreixen obres inèdites dels dos compositors, i també que feien a duo música ballable

El ragtimedeMompou iBlancafort

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La pianola no només
presidia les cases bur
geses i els salons de
ball a la Barcelona de
principisdel segleXX,

amb aquella qualitat sonora que
superava de molt els cilindres de
cera i els primers discos de la his
tòria –es calcula que n’hi havia
80.000alaciutat–, sinóquetorna
vabojoselscompositorsmésnota
blesde l’època,que,amésamés, la
utilitzavenpercompondremúsica
ballable. Un projecte de cataloga
ció i preservació del patrimoni so

norimpulsatpelGrupd’Investiga
ció de les Músiques en les Socie
tats Contemporànies de la UAB
(MUSC)haaportat informacióso
bre la importància que va tenir
l’instrument per als compositors
FredericMompou iManuel Blan
cafort, dels quals arahanaparegut
obres inèditesenaquest format.
De Mompou s’ha trobat el pri

merenregistramentdels seusPre

ludisI iPreludisII, interpretatsper
ell mateix, mentre que de Blanca
fort han aparegut dues obres des
conegudes:Humoresque iDeuxiè
me hurmoresque, escrites abans
del 1914. L’enregistrament de
Mompou és anterior al 1929, la
qual cosa el converteix en el pri
merqueesconservadelmúsic.
Onerenaquestesmeravelles?
Doncs només calia estirar el fil i

lligar alguns caps per trobarles a
casadelnétdeManuelBlancafort.
De fet, va ser estudiant la impor
tant activitat de l’empresa Rollos
Victoria, fabricant i exportadora
derotllesdepianolade laGarriga i
propietat de la família Blancafort,
que el musicòleg Jordi Roquer,
professorde laUAB i investigador
deMUSC, va trobar aquesta còpia
única en què Mompou interpreta
els seus Preludis en un piano pre
paratperanarmarcant lamúsicaa
la matriu del rotlle de pianola en
moviment.
“Eraunprocésmoltpochabitu

al d’enregistrament de rotlles i
crèiemque no s’havia arribat a fer
aCatalunya.L’usual, comenel cas
de les dues peces descobertes de
Blancafort, no era ferho a partir
d’un enregistrament pianístic, si
nód’unatranscripció,ésadir,tras
lladar manualment la partitura al
rotlle, fenthi els forats perti
nents”, explica Roquer. Ara el se
güent és fer el procés invers i bol
car en partitura aquestes obres de
Blancafort, cosa que en el cas de

quearaestàoblidat.Onera lapista
per descobrir això? En la corres
pondènciaentreelsdosartistes.
“Parlavenmolt deHobby, i vam

veure que era un pseudònim que
utilitzaven i que constava al catà
legdeVictoria”, admet l’investiga
dorde laUAB. “Victoriavaarribar
a produir fins a 100.000 rotlles
anuals i el catàleg inclou 4.000
obres diferents. Aquestes obres es
venienbéi,encaraquel’interèsdel
compositor era merament econò
mic, eren de qualitat, de fraseig i
estructura complexos, cosa que
demostra que era un llenguatge

que tenien totalment assimilat”.
Fins a 17 rotlles deHobby cons

tenencatàleg,delsqualslaUABha
trobat els tresquehiha la aBiblio
teca de Catalunya. On deuen ser
els14restants?Heumiratalesgol
fesdecasa?
La troballa ha tingut lloc en el

procés de desenvolupament d’un
sistema per digitalitzar rotlles de
pianola, el Pianola Roll Digitizer
(vegeu foto superior), creat per la
UAB i elCentredeVisióperCom
putador (CVC) en col∙laboració
ambelMuseudelaMúsicadeBar
celona,quedirigeixJaumeAyats, i
el CentreRobertGerhard. En rea
litat totvacomençarel2008,quan
el Departament deMedi Ambient
que gestiona el parc natural de la
serradeMontsantvatrobarenuna
masia 2.000 rotlles de pianola,
col∙leccióprivadadeMiquelVidal
i Llecha. Calia catalogar tot aquell
material, inventar un digitalit
zador. Això obre la porta a la
digitalització massiva de grans
col∙leccionsmusicalsenaquestsu
portsonor iarevelarunimportant
patrimonimusical de principis de
segleXX.Unmaterialquetindràla
ciutadania a un cop de clic... si es
troben els recursos per continuar
amb la tasca, apunten des del
MUSC, que dirigeix el professor
FrancescCortès.c
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FredericMompou iManuel Blancafort: no tot eramúsica callada

Mompou va gravar
per primer cop els
‘Preludis’ en pianola,
però Rollos Victoria
no els va catalogar

Pulcre,deliciósRossini
Petitamissa solemne

Autor:Gioacchino Rossini
Intèrprets:Beñat Egiarte, Marta
Mathéu, Marina RodríguezCusí
i José Antonio López (veus solis
tes); Josep Buforn (piano); Juan
de la Rubia (harmònium). Orfeó
Català
Direcció: Josep Vila i Casañas
Lloc i data:Palau de laMúsica
Catalana (1/XII/2015)

ROGER ALIER

Com han canviat els temps! Si els

nobles fundadors de l’Orfeó Ca
talà (1891) haguessin sospitat que
un dia la coral de la seva creació
cantaria al Palaude laMúsicaCa
talana una obra de l’aleshores vi
lipendiat i maltractat Rossini
(que per als amants de la música
d’aquells temps era el compendi
de totes lesmaldats de l’òpera ita
liana), possiblement haurien in
cendiat el local.
No exagero gaire, no; lamúsica

per a la gent de pro d’aquella èpo
ca només era acceptable si era
alemanya i especialment la wag
neriana. Cinquanta anys més
tard, als Concerts de Can Barto

meu, dels quals tenim un índex
molt complet (19481960,
aprox.), no hi trobareu els noms
de Rossini, Bellini i Donizetti i
tampoc gaire Verdi ni Puccini.
Ara, en canvi, l’Orfeó Català ha
cantat sota la direcció de Josep
Vila i Casañas, una pulcra, cuida
da i deliciosa versió de la Petita
missa solemne que el compositor
es va permetre el luxe de dedicar
“al bon Déu” amb un deix d’iro
nia molt propi del seu tarannà de
“bon vivant”.
L’ocasió ha estat esplèndida,

no sols pel nivell ofert per l’Orfeó,
sinó per la qualitat immensa dels
intèrprets, començant –és de jus
tícia subratllarho– pel refina
ment increïble del piano solista
de JosepBuforn, que ha fet sentir
matisosmàgics en el seu acompa

nyant pianístic, sense defallir ni
un sol moment en la seva tasca,
brillantment secundat també per
Juan de la Rubia a l’harmònium,
ja que s’ha fet sentir l’obra en la

forma original (excepte alguns
passatges d’orgue que han estat
un luxe innecessari).

Els solistes de primera catego
ria han inclòs el tenor Beñat Egi
arte, que ha reaparegut al Palau

lluint una veu elegant i de timbre
nítid i penetrant, especialment en
la seva intervenció solista, la pri
mera del conjunt.Magnífica tam
bé la sopranoMartaMathéu, que
ha tingut més ocasions de lluï
ment per la major extensió de la
seva particel∙la, i molt ben cantat
tambéel rol de la contralt (enmú
sica religiosa és obligat dirho ai
xí) Marina RodríguezCusí, que
feia temps que no sentíem aquí.
Ha arrodonit el quartet solista el
baixbarítonJoséAntonioLópez,
ambmolta eficàcia.
El cor ha funcionat a molt bon

nivell i la direcció musical, atina
da i plena de matisos, ha permès
als espectadors gaudir d’aquesta
obra singular i única del gran
compositor de Pesaro, ara ja “re
dimit” dels seus pecats.c
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Mompoués innecessària, atès que
la peça ja es coneix. Però, per què
Rollos Victoria no va comercialit
zarl’enregistramentdelsPreludis?
“L’empresa no aprofitava el re

clam de l’enregistrament: el 90%
del seu catàleg no són enregistra
ments sinó peces escrites, i no sa
bem per què. Va ser gràcies a la
Fundació Blancafort que vam tro
bar una etiqueta on es llegia ‘Play
byF.Mompou’”, apuntaRoquer.
Ser el fill de l’amo no li donava

pel que sembla a Blancafort cap
avantatge, ja que d’ell hi ha poca

cosa editada. El que sí que consta,
encanvi, sónelsballablesqueFre
deric iManuelvancompondreso
ta el pseudònim Hobby, una cosa
moltcomunaentreelspianistesde
l’època a Europa, que guanyaven
uns quants diners ambmúsica co
mercial: foxtrot, ragtime...
Sí, sí. L’artífex de Lamúsica ca

llada també era capaç d’exaltarse
i fer bramar el piano amb el seu
amicBlancafortcomqualsevolau
torderagtimedel’època.L’instru
ment els permetia treballar, amés
de quatre mans, en un llenguatge
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Cortès, Roquer i Ayats amb el nou escàner Pianola Roll Digitizer

LaUABdescobreix
catalogantrotllesde
pianolaquehihaalguns
foxtrotssignatsamb
elpseudònimHobby

Sielsnobles fundadors
de l’OrfeóCatalà (1891)
haguessinsospitatque
undia lacoral cantaria
unaobradeRossini...
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