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Al Saló del Tinell del Mu-
seu d’Història de Barce-
lona va sonar, ahir, la
música que sempre
acompanyava Pau Ca-

sals (1876-1973): les Suites per a vi-
oloncel de Bach i El cant dels ocells.
Les interpretava un jove músic be-
cat per la Fundació Pau Casals, Pa-
blo Ferrández, per commemorar els
40 anys de la seva mort, el 27 d’octu-
bre del 1973. Casals sempre deia que
estudiant Bach va experimentar les
“emocions més pures i intenses” de
la seva vida d’artista. I, si Ferrández
s’unia a Casals a través d’una cosa
tan misteriosa com la sensibilitat, la
veu de la seva vídua, Marta Casals,
recordava els seus somnis i també
una voluntat ferma: mai es donava
per vençut. “Va posar la música al
servei dels seus ideals. Ho va fer fins
al sacrifici. Prenent la decisió de no
tocar més en protesta per les injus-
tícies”, va recordar.

La vídua del músic va reivindicar
el llegat del magnífic violoncel·lista:
“El Museu Pau Casals al Vendrell té
molts visitants i activitats, la funda-
ció dóna ajudes sense les quals molts
músics no podrien arribar on arri-
ben. Ara hem de culminar el somni
de Casals”. Marta Casals va demanar
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Els somnis de Pau
Casals no s’esvaeixen

que el Vendrell es converteixi en la
capital del món del violoncel, que en
un futur sigui com Bayreuth, cone-
gut arreu del món pel seu festival de-
dicat a Wagner, o Salzburg, destí dels
amants de Mozart. El conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, que tam-
bé participava en l’homenatge, va
ser prudent: “N’he pres nota. Quan
sigui possible, quan entre tots ho
considerem adequat”. I va reconèi-
xer que, amb Pau Casals, encara hi
ha molt camí per fer. L’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, i el músic
Antoni Ros Marbà van recordar
moltes de les qualitats de Casals: bo,
humil, generós, un home d’una gran
responsabilitat, que estimava la mú-
sica i els seus ideals.

Aquest pacifista i geni del violon-
cel es va desviure perquè tothom
tingués accés a la música. Amb
aquest afany va fundar l’Orquestra
Pau Casals i l’Associació Obrera de
Concerts. D’una manera o una altra,
la guerra va marcar els primers se-
tanta anys de la seva vida. El 19 d’oc-
tubre del 1938, Casals va fer el seu úl-
tim concert a Catalunya. Quan que-
ien les bombes prop del Liceu, Ca-
sals va agafar el violoncel i va
començar a tocar una suite de Bach
fins que els músics van tornar als
seus seients. Mai deixaria de batallar
contra el feixisme. El juny del 1945,
en una actuació al Royal Albert Hall
de Londres, escrivia: “El malvat
Franco no sembla que se’n vulgui
anar. Ha traït la monarquia, la repú-

blica, els seus amics i col·labora-
dors... però per sort conec els an-
glesos. En el moment que li facin
un senyal se n’anirà”. Però els pa-
ïsos democràtics no van plantar
cara al dictador. El 1946, amb 70
anys, Casals va decidir no tocar en
cap país que reconegués la legiti-
mitat de Franco. Els seus últims
anys de vida es va obsedir a fer ar-
ribar el seu missatge de pau a tra-
vés d’una gran obra, El Pessebre.
Va morir el 1973 a San Juan de
Puerto Rico, als 96 anys. No po-
dria tornar, viu, a una Catalunya
democràtica.e

El músic català dirigint un assaig al Festival
Casals de Puerto Rico. ARTHUR GROSSMAN / FUNDACIÓ PAU CASALS

Fa 40 anys de la mort d’un pacifista que
“va posar la música al servei dels ideals”

Un dels personatges que es poden
trobar al Passatge Insòlit. J. MARÍN
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Un festival de
firaires ‘vintage’

s’instal·la a
Santa Coloma

L.S.

BARCELONA. La dona més petita del
món dins d’una peixera. Una nòria
que es fa rodar amb una maneta. Un
tren de la bruixa que funciona amb
pedals. Xarlatans. Endevins. I una
banda que passa fent música d’or-
questrina, polques i valsos. El Pas-
satge Insòlit es tornarà a instal·lar
aquest cap de setmana als jardins de
la Torre Balldovina de Santa Colo-
ma de Gramenet. Serà la segona edi-
ció de la fira que no se celebrarà du-
rant la festa major del municipi, per
evitar les aglomeracions que feien
perillar la filosofia del festival en els
últims anys. Es tracta de “recuperar
el món de la fira d’atraccions però
eliminant-ne l’estridència, els alta-
veus, la lluminària, que sigui una fi-
ra low tech”, explica Jaume Baliar-
da, de l’equip de direcció.

Amb una ambientació molt cui-
dada, d’estil retro, el Passatge Insò-
lit ofereix simultàniament experi-
ències màgiques i pròximes i tam-
bé diversos espectacles per a públics
reduïts, tant de companyies nacio-
nals com internacionals. L’holan-
dès Lejo fa un espectacle només
amb els dits de les mans, convertits
en personatges amb ulls de fusta a
Hands up! També dels Països Baixos
arriben els Circusdrome amb Mor-
na, la noia de la peixera, on prome-
ten presentar al públic una noia de
només 20 centímetres d’alçada. La
companyia catalana Ponten Pie
presenta Ârtica, un espectacle que
va guanyar premi a la Fira de Tàrre-
ga i que té lloc en una caseta de fus-
ta que conserva un secret a 6 graus
centígrads. La Cia Irrepresentable
actuarà com si fos dins de Somni
d’una nit d’estiu de Shakespeare pe-
rò amb els personatges d’El senyor
dels anells.

El Passatge Insòlit obrirà aquest
dissabte i diumenge i oferirà dos
capvespres màgics –de les 6 de la
tarda a les 11 de la nit– pensats per
a un públic familiar. L’entrada al re-
cinte és gratuïta i els espectacles
costen de 2 a 5 euros.e

La crònica gràfica de la vida a la Barcelona del 1714
S.M.

BARCELONA. La norantena de plà-
nols i mapes militars, gasetes, alma-
nacs, gravats de setge i obres bèl·li-
ques que il·lustren Barcelona 1714.
Els gravats de la guerra de Successió
(Efadós), de l’historiador Agustí Al-
coberro, són un recorregut visual per
la Guerra de Successió. S’hi pot tro-
bar un dibuix amb un poema satíric
en què el cardenal Luis Fernández
de Portocarrero, regent a la mort de
Carles II, lliura una simbòlica Infan-
ta Espanyoleta a un tal Don Quixot
de la França. Un plànol del setge del
1714 imprès a la Catalunya borbòni-
ca. Un relat il·lustrat de Francesc de
Santacruz, capità d’enginyers de
Cardona, en què es descriu amb pre-
cisió les posicions de l’exèrcit asset-
jant per terra i per mar. Cal fixar-se
en el punt F: l’enginyer atribueix el
fet d’evitar la caiguda de Barcelona
l’11 de setembre a una acció de les do-
nes i els nens. Ells són els que posa-
ven a punt trinxeres i canons.

El llibre, que des que va sortir a
les llibreries, al setembre, és un

dels més venuts en no-ficció –ja se
n’està imprimint la segona edició–,
no és tan sols una col·lecció d’imat-
ges. Alcoberro les analitza i les po-
sa en context. Ell fa de guia i ajuda
a descobrir un diminut Rafel Casa-
nova dalt del cavall brandant el pe-
nó de Santa Eulàlia o descriu la tra-
ma urbana de la Barcelona segle
XVIII. “La Guerra de Successió és
una guerra moderna. Hi és molt
important l’opinió pública i la in-

dústria editorial hi juga un paper
cabdal. Hi ha demanda i, per
tant, un interès comercial. Pràc-
ticament totes les impremtes
d’Europa rivalitzen a l’hora de
posar imatges a la guerra”, expli-
ca Alcoberro.

Un dels últims capítols del lli-
bre recull els plànols de la Ciuta-
della, símbol de la repressió i l’ab-
solutisme, o l’odiada torre presó
de Sant Joan. El volum recull l’ex-
tens fons de l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, però també
d’altres arxius d’arreu del món i de
col·leccions particulars. “En al-
guns casos les il·lustracions i gra-
vats són fets a Viena: els exiliats no
volen que s’oblidi la seva resistèn-
cia èpica”, afirma Alcoberro. Qui
sí que desitja una amnèsia
col·lectiva és Felip V. “Hi ha gra-
vats de gran qualitat de tots els
països que van participar en la
guerra. N’hi ha de catalans. Però
ni un d’espanyol. Per al monarca
Borbó mai havia existit la guerra
ni se n’havia de parlar”, conclou
l’historiador.e

Un gravat de Jacques Rigaud, que mai va trepitjar
Barcelona, dedicat al setge. ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BCN
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