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Ressenya 

Josep M. Arrizabalaga Amoroto Aquest llibre, coeditat pel De- 
partament de  Cultura d e  la Ge- 

Mestre orguener neralitat d e  Catalunya i Edicions 
Proa amb motiu del centenari del 
naixement de  Manuel Blancafort, 
és un estudi biografic -així el 
defineix Xavier Montsalvatge en 
el seu prefaci- sobre la vida i 
l'obra de  lfil.lustre músic garri- 
guenc Manuel Blancafort i de  
Rosell6 (1897-1987). El llibre és 
ambicibs, com es desprPn de  la 
lectura del sumari, un  xic hiper- 
bhlic -vull dir el sumari. 

L'autor ha aplegat una impor- 
tant documentació amb materials 
trets d e  llibres, articles d e  prem- 
sa, critiques, cartes, entrevistes i 
sobretot d'escrits del músic, dic- 
taris, quaderns d e  notes, papers 
dispersos i comentaris manus- 
crits a les partitures. Aquests 
materials són presentats esque- 
maticament al lector, sense que 
l'autor -sembla que expressa- 
ment- prengui gaire partit a re- 
velar-nos el seu pensament sobre 
el músic. 

Un copi6s recull de  citacions li- 

terals dels escrits de  Blancafort, 
c o n v e n i e n t m e n t  o r d i t s ,  fan 
d'aquest llibre una autobiogra- 
fia apassionant del nostre músic. 
És d'agrair aquesta reserva de  
l'autor que permet d'acostar-nos 
al mestre, d'escoltar-lo de  pri- 
mera ma i de  descobrir amb ad- 
miraci6 els seus dots d'escriptor, 
de  pensador i de  poeta. Penso 
que l'acostament -la introduc- 
ci6 als escrits de  Blancafort- és 
la contribuci6 més gratificant del 
llibre. Fins i tot els qui ens hem 
honorat amb el seu coneixement i 
amb una mica del seu tracte -pro- 
verbialment poc exuberant- des- 
coneixíem aquest  aspecte  d e  
l'artista, que encara ens el fa més 
gran -que ja és dir- i que  ens 
obre noves perspectives per a la 
percepci6 de  la seva música. De 
la selecció dels textos i de  l'ordre 
en quP per necessitats del guicí 
han d'anar, en resulta de  tant en 
tant un cert desordre cronolhgic 
(salts endavant i endarrere) del 
pensament de  Blancafort, inevi- 
table seqüela del metode, recom- 
pensat amb escreix pels avantatges 
del testimoni directe. 



El prefaci d e  Xavier Montsalvat- 
ge 6s senzil lament magistral.  
Ningú com ell, músic, crític de  
música, escriptor i memorialista 
d'excepció d e  la vida musical 
d'aquest segle, podia escriure 
quatre pagines sobre Blancafort 
tan shvies, tan plenes, tan exac- 
tes. Sobre la sinceritat dels elogis 
i l'admiració de  Xavier Montsal- 
vatge envers la persona i l'obra 
d e  Blancafort no hi ha dubte.  
Vull, pero, recordar que encara 
l'any 1981, en "Cien años de  la 
vida del mundo, LA MUSICA 
CATALANA", fascicle 38 dels 
que setmanalment va publicar 
aquell any el diari Ln Voi~~~lnrclin 
amb ocasió del seu centenari, 
Montsalvatge ignorava Blanca- 
fort fins al punt d'escriure: "Los 

UI - compositores significados en esta 
2 etapa [. . .I  han sido varios, pero 
D 
u tres podriamos citarlos [ . . . I :  Ro- 
d 

bert Gerhard (1896-19791, Eduard 
ToldrA (18951962) y Frederic 
Mompou, el Único musico vivien- 
te, venturosamente, que hemos 
incluido en este fasciculo". Ma- 
nuel Blancafort va ser molt sensible 
-qui no?- a la desconsideració 
dels seus col.legues i a algunes 
malvestats del seu "amic" Frede- 
ric Mompou. Hi va respondre 
sempre amb un desdeny olímpic, 
escrupolosament elegant. 

L'any 1933, en un festival mono- 
grAfic sota el lema "El paisatge 
d e  Catalunya a través dels mú- 
sics i dels poetes", entre els com- 
positors representats al costat de  
Manuel Blancafort hi ha el mes- 
tre Josep Maria Ruera amb els 
seus Tres moviments sirnfhnics. 
Altres noms són els catalans Ro- 
bert Gerhard, Ricard Lamote de  
Grignon, Isaac Albéniz, Juli Gar- 
reta, Enric Granados, Felip Pe- 
drell i els espanyols oscar  Espla, 
Ernesto Halffter, Manuel de  Fa- 
lla, Joaquin Turina, P. Sanjuán i 
Salvador Bacarisse. Tres anys 
més tard, el 1936, entre els mú- 
sics escollits per a participar en 
el Festival de  la Societat Interna- 
cional de  Música Contempera- 
nia (SIMPC) torna a haver-hi el 
mestre Josep Maria Ruera al cos- 
tat de  Blancafort compartint car- 
tell amb noms com Berg, Webern, 
Bartók i els catalans Gerhard, 
Lamote, Garreta i Granados. Sor- 
prPn que no aparegui el nom de  
Frederic Mompou en cap dels dos 
esdeveniments musicals. 

Un a p a r t a t  d e l  l l ibre  d i g n e  
d'esment especial és el cathleg 
d'obres, amb una fitxa per obra. 
Cada fitxa conté la instrumenta- 
ció de  l'obra, l'incipit de  la parti- 
tura, el tempo i la durada, les 
parts que conté, les dates de  com- 
posició i d'estrena, les revisions, 

les innovacions i les modifica- 
cions fetes per l'autor, la casa 
editora i textos corresponents a 
fragments dels escrits del mateix 
compositor sobre l'obra o a co- 
mentaris d'altres. Més d e  100 ti- 
tols d'obres de  gran diversitat de  
gPnere i d'envergadura, des de  can- 
Cons a una veu fins a quartets de  
corda, concerts de  piano i orques- 
tra, una simfonia i una gran can- 
tata, acrediten el fecund treball del 
músic, vertaderament sorprenent 
quan I'imaginem immergit tota 
la vida en un mar d'ocupacions 
extramusicals que  representen 
per a ell, en les seves paraules, 
"un sacrifici o nom& l'acompli- 
ment d'un deure ineludible". 

De salut frhgil i natural trist i 

solitari, va viure sempre allu- 
nyat dels cercles musicals i de  
qualsevol altre cercle, en una so- 
litud atenta, tensa, receptiva. "El 
seu silenci públic -escrivia Ma- 
nuel Valls- ha tingut, per;), una 
vivissima ressonancia interior 
que ha animat la seva importan- 
tissima obra darrera". La imatge 
d e  Blancafort artista desperta 
irremeiablement reminiscPncies 
proustianes. El mateix rigor, la 
mateixa tenacitat, la mateixa ex- 
ploració meticulosa per tal de  tra- 
vessar pas a pas la solitud, per 
tal d e  fer ar r ibar  a l s  homes 
l'expressici del seu altíssim llegat. 


