
� Exordi. No és cert que Olivier
Messiaen hagi mort, ja que la mort
irrevocable és l’oblit. El seu record
per als qui el vàrem conèixer segui-
rà vivint en nosaltres. Els grans
mestres, autèntics artistes, perviuen
en la vivència contínua que des-
prèn la seva obra. La llavor que
van plantar ha fertilitzat, i som no-
saltres, receptors d’un misteri que
ens intriga, els qui, amb la nostra
escolta musical, som capaços de do-
nar-li vida. El gran artista no mor
o, potser invertint els termes, la se-
va obra és motiu de vida per a no-
saltres. L’hàlit vivificador que des-
prèn la seva música, a manera de
Pentecosta, té la capacitat de trans-
formar-nos. Com a la música de
Bach, també a la seva hi trobem la
metafísica, emanació cristiana que
situa la vida de l’esperit en el més
enllà, estat definitiu vers el qual tot
el seu art ha sospirat (Le banquet
celeste, L’Ascension, Le corps glo-
rieux...). La desitjada eternitat ha
vençut el temps històric, el seu an-
hel d’entrada al Paradís es con-
sumà finalment, ara fa 16 anys, el
27 d’abril de 1992.

� Qui étais vous, Olivier Mes-
siaen? El diccionari ens dirà: nas-
cut a Avinyó, 10 de desembre de
1908, fill de P. Messiaen i de la
poetessa Cecile Sauvage, un fred
catàleg d’obres i poca cosa més.
Però això ens diu molt poc, fet i
fet, del misteri que envolta l’obra
d’un creador, del què i el com del
seu complex univers. A un compo-
sitor se’l coneix escoltant les conco-
mitàncies que reverberen en el nos-
tre esperit, vivint la seva pulsió ex-
pressiva, en instants precisos, de ve-
gades preciosos, màgics! Qui no
s’ha sentit transportat per la serena
intemporalitat de la llarga arcada
del violoncel en la puresa d’aquella
Louange à l’Éternité de Jésus del
Quartet per a la fi del temps?

La seva preocupació pel ritme
el porta a l’estudi dels tâlas de l’Ín-
dia, treball que mostra la seva ines-
gotable curiositat envers la música
de l’Orient, on l’estructura rítmica
té una importància cabdal. Ritmes
simètrics i frases palindròmiques,
que s’emmirallen i es poden llegir
en els dos sentits. Hi ha, per des-
comptat, una mística numèrica en
els ritmes de Messiaen; una mística
que es complau a potenciar els
nombres primers, cinc, set, onze,
en contraposició a la quadratura
de la frase clàssica.

Gran amant de la natura, decla-
ra els ocells com els seus millors
mestres. Per conèixer-los no es con-
forma a contemplar fascinat l’es-
pectacle de l’albada; necessita sub-
mergirse en la frondositat del bosc
(el bosc francès, certament, però
també el bosc asiàtic, japonès, ame-
ricà...) per assitir, subreptíciament,
al concert extraordinari del Réveil
des oiseaux, despertar dels ocells
en l’instant precís en què apunta
l’aurora. Moment màgic en el qual
tots els cantors, seguint el cop de
batuta d’un director invisible, en-
tren simultàniament per oferir ca-

dascú a l’encant del món els atri-
buts prodigiosos de la seva veu. El
compositor, abrigat amb mitenes,
llapis i bloc pautat, pren al dictat,
com a testimoni mut d’aquest món
natural, les més variades refilades,
fins al punt d’identificar-les musi-
calment. És així que composa un
completíssim Catalogue d’oiseaux
(per a piano sol) un ric catàleg de
cants d’ocells dignes del més exi-
gent ornitòleg.

� Irisació sonora. Messiaen ha
estat un dels compositors més prolí-
fics del nostre temps. La seva obra
és realment abundant en tots els
àmbits, si bé destaca, en particular,
l’obra per a piano i per a orgue. Un

dels trets més atractius del seu per-
sonal univers és, sens dubte, la colo-
ració de la seva harmonia, carrega-
da sovint de densos acords de cinc,
sis, vuit o més sons diferents, que,
sovint, són el resultat de posar en
joc modes cromàtics (anomenats
també “de transposició limitada”)
i combinacions sonores que l’autor
es complau a relacionar amb la no-
ció visual del color. Aquest sistema
modal, que el jove organista de l’es-
glésia de La Trinité, a París, practi-
cava diàriament en les improvisaci-
ons a l’orgue, té un caràcter harmò-
nic de suspensió perpètua, sense po-
larització, eternament anhelant.
Així, ens permet classificar els seus
modes dintre d’una gamma sonora

que relaciona amb una varietat cali-
doscòpica de colors visuals que
l’autoritza a parlar amb propietat
d’irisació dels sons. Sorgeix així,
amb freqüència, dintre del vocabu-
lari místic i visionari de les seves
obres, la imatge de l’arc de Sant
Martí (Foullis d’arcs-en-ciel, pour
l’ange qui annonce la fin du temps).
Tal com s’esdevé en la descomposi-
ció de la llum, la fusió que represen-
ta el conglomerat de sons, aquesta
con-fusió dels sons simples dintre
de l’espectre global, dóna una colo-
ració específica a cada mescla que
determina el mode respectiu en
qüestió. Messiaen arriba a dir que
visualitza les combinacions de
sons, i fa una relació dels colors

corresponents a cadascun dels mo-
des. Aquesta serà una constant al
llarg de la seva obra.

El contacte diari i el coneixe-
ment profund de l’instrument de
l’església amb la seva registració,
pletòrica i subtil, aguditza la rela-
ció dels timbres i afavoreix el pen-
sament orquestral. No és gens rar,
doncs, que obres com L’Ascensió
(1934), que nasqueren al caliu de
l’orgue, trobin un ressò immediat
en la sonoritat de l’orquestra. La
Simfonia Turangalîla, en la qual,
a una orquestra immensa afegeix
les ones Martenot, que aporten
una nova projecció sonora (fou
oferta per primera vegada a Barce-
lona amb l’Orquestra Municipal
a les ordres d’Eduard Toldrà) o el
títol significatiu de Chronochro-
mie (temps-color) mostren el va-
lor que prenen en la seva obra,
l’exotisme i l’ebullició sonora dels
timbres.

Organista, pedagog, ornitòleg i
magnífic orquestrador, l’escriptura
pianística de Messiaen és també
d’una exquisidesa fabulosa, conti-
nuadora de la tècnica virtuosa del
segle XX. En el piano, ha deixat un
gran i abundós testimoni del seu
art. Només cal citar aquell ample
mosaic (autèntic breviari del piano
contemporani) dels Vingt regards
sur l’Enfant-Jésus, les Visions de
l’Amen per a dos pianos, Oiseaux
exotiques, amb orquestra, o els re-
volucionaris Quatre études du ryth-
me, d’una concepció trascendental
per testimoniar-ho.

Ahir es van complir els 100
anys del seu naixement, una efe-
mèride transcendent per a la músi-
ca francesa i pels esperits sensibles
a la bellesa i el gran art.

Carles Guinovart i Rubiella és com-
positor i catedràtic d’Anàlisi Musical i
Composició a l’ESMUC.

4 de març de 1949
Estimat gran Mestre i gran Amic,
Gràcies una vegada més per l’estre-

na dels meus 3 Tôlas a Barcelona el 25
de febrer. Ha estat per a mi una vetlla-
da inoblidable! L’orquestra (1r. violí,
1r. violoncel, 1ra. trompeta, wood-
block, vibràfon i per tots els altres el
meu reconeixement) ha estat admira-
ble! Cal agrair-ho a tots en general i
en particular? Però què dir de vostè?
De la manera tan senzilla com es posa
al servei de la música —l’atenció que
presta a fer sortir exactament cada no-
ta, cada valor, cada figura rítmica, ca-
da timbre— de la vostra meravellosa
penetració dels sentiments, del dina-
misme secret de l’autor, de tot allò que
hi ha en fi al darrere de les notes. Si
aquesta magnífica execució deu molt

als solistes [...] encara és més deutora
a la seguretat de la vostra direcció
—precisió tècnica de la batuta, expres-
sió de la mà esquerra viva i vibrant...
Vostè m’ha interpretat amb amor i
això és justament allò que necessita-
ven els Tôlas, que són uns cants
d’amor. Gràcies de tot cor. No oblida-
ré mai el dia del nostre encontre, que-
darà a la meva memòria com un dia
assenyalat, com el record d’una gran
joia artística.

Enviaré a en Carlos Suriñach quan
serà a París algunes de les meves parti-
tures editades perquè les hi faci arribar.

Espero vivament tenir la possibilitat
de treballar junts novament.

Rebi una abraçada amb tot el meu
reconeixement!

Olivier Messiaen

Carta a Toldrà: “Vostè m’ha
interpretat amb ‘amor”

Olivier Messiaen, l’anhel etern
CARLES GUINOVART I RUBIELLA

Reproducció de la carta manuscrita de Messiaen a Eduard Toldrà.

El compositor Olivier Messiaen, de qui ahir es complien els 100 anys del seu naixement.

Olivier Messiaen (Avinyó, 1908-París, 1992), de qui
ahir es complien els 100 anys del seu naixement,
pertany a una generació d’artistes francesos de
tradició catòlica que al llarg del segle passat van

bastir un corpus intel·lectual i creatiu sense correspondèn-
cia en d’altres països europeus. Autors com George Berna-
nos, Charles Péguy o Antoine de Saint-Exupéry van sentar
les bases d’una espiritualitat compromesa amb la moderni-
tat i enemiga declarada de la xaroneria tradicional lligada
a aquesta cultura. En el terreny musical, la figura cabdal
d’aquest moviment ha estat sense dubte Olivier Messian,
pianista, organista, compositor, ornitòleg i, com a home de

fe, estudiós de la figura de Sant Francesc, a qui va dedicar
una òpera monumental. La densitat espiritual de la seva
obra és profundament colpidora i plena de suggeriments.

A Catalunya, aquesta obra ha estat coneguda de forma
intermitent. La carta inèdita que es publica en aquesta
pàgina demostra la sintonia que es va establir entre el músic
i Eduard Toldrà, que en plena postguerra, li va estrenar
amb l’Orquestra Municipal de Barcelona Trois Tôlas. Segu-
rament, les autoritats encarregades de l’ordre públic ignora-
ven el compromís de Messiaen amb la llibertat, compromís
que el 1940, després de la batalla de França, el va dur a un
camp de concentració alemany, on va escriure el seu celebra-

díssim Quartet per la fi dels temps, una de les grans referèn-
cies morals de l’horror de la guerra moderna.

Aquesta primera escletxa oberta per Toldrà ha tingut
alguns continuadors. Compositors com Joan Guinjoan o
Carles Guinovart són admiradors de vella data de la
“filigrana tímbrica” del gran mestre francès que, fill del
seu temps, va ser també fortament influït pel misticisme
orientalista. Guinovart, que va ser deixeble de Messiaen a
París a partir de l’any 1974, n’evoca la figura i desvetlla
algunes de las claus de la seva música en suspensió, eterne-
ment anhelant però sempre confiada en un més enllà que
posi fi al dolor i la injustícia.— AGUSTÍ FANCELLI
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F.C.F.
Els grans noms de l’anar-
quisme català tornen; si
més no, en paper. Heus
ací alguns dels títols més
recents on el moviment i
els seus principals partits
hi tenen un paper determi-
nant.

� El eco de los pasos (Bac-
klist / Queimada). Recu-
peració de la descataloga-
da (publicada el 1977 per
Ruedo Ibérico) autobio-
grafia de Joan Garcia Oli-
ver. Escrita amb una inu-
sual fluïdesa.

� Joan Peiró, afusellat
(Edicions 62). Abans de
morir, Josep Benet ja va
deixar enllestida aquesta bio-
grafia sobre qui va ser minis-
tre d’Indústria amb Largo
Caballero i secretari general
de la CNT. Contrari als sec-
tors més extremistes del sindi-
cat, acabada la guerra va ser
capturat pels nazis a França
i extraditat a Espanya, on va
ser afusellat pels franquistes.

� Escola de rebel·lia. His-
tòria d’un sindicalista (El
Jonc). Conferències, entre-
vistes i una petita (i no

molt aconseguida) novel·la
(Escola de rebel·lia) que
ens apropa a la vida dels
sindicalistes conformen
aquest volum sobre un dels
anarquistes més carismà-
tics, Salvador Seguí, el Noi
del Sucre, assassinat pel pis-
tolerisme patronal el 10 de
març de 1923 a Barcelona.

� L’Òmnibus de la Mort
(Ara Llibres). Bon repor-
tatge d’investigació del pe-
riodista Toni Orensanz so-
bre la tristament conegu-
da com a Brigada de la
mort, una banda d’incon-

trolats anarquistes que
van asfaltar camins de
sang i odi a Falset.

� Solidaridad obrera y el
periodismo ácrata (Edicio-
nes de Solidaridad Obre-
ra). L’estudiós Francisco
Madrid ofereix una altra
mirada a l’anarcosindica-
lisme a partir de la his-
tòria del seu gran diari,
creat el 1907 i cabdal en-
tre els anys 20 i 30, fins a
l’extrem que les vagues a
Barcelona es convocaven
només posant-hi un anun-
ci al diari.

� Banderes al vent! La
Barcelona de les utopies,

1914-1936. (Meteora).
Obra pòstuma del cata-
lanòfil David H. Rosen-

thal, els moments daurats
dels canvis socioeconò-
micsa i culturals a Cata-
lunya on l’ideari anarquis-
ta hi va tenir molt a dir.

Memòria i utopies, en bus o al diari

F. C. F.

Un dia de desembre de
1933. El reconegut re-
porter Francesc Ma-
drid és a L’Hospitalet

de Llobregat, segons ell “capital
murciana de l’anarquisme barce-
loní”. El que va veure, sentir i
comprovar durant dies d’investi-
gació ho escriu a les pàgines del
setmanari La Rambla: “Nit de
dijous. Surten d’unes botigues
grises uns grups d’homes. Al car-
rer d’Arts i Oficis es reuneixen
amb uns altres. Van embalats i
decidits. Duen armes llarguts.
Ametralladores. Explosius. De
sobte un crit: —¡Viva el comunis-
mo libertario! —¡Viva! També hi
ha dones. Tot seguit uns trets.
Uns explosius. La gent que no
estava assabentada de res rep el
primer ensurt. Ja hi som. De per
tot arreu surten grups de gent
disposada a la revolució social.
Els autos que passen per la carre-
tera de Madrid son balejats.
Hom arriba a la tinència d’alcal-
dia. Volen cremar l’arxiu. Es po-
sa la bandera de la F.A.I. El
guàrdia urbà Calvet no pot pas
fer front ell tot sol a la xusma.
La tragèdia és d’aquell altre
guàrdia urbà que té dos fills de
la F.A.I. —un d’ells cap de
grup— i que s’encaren amb el
pare i li diuen que és un enemic
de la societat i que el pelaran...”.
Això passava un dia de desem-
bre a L’Hospitalet.

Madrid narra les violentes ac-
tivitats dels nuclis més actius de
la FAI, en una ciutat que el 1933
tenia cinquanta mil habitants (el
1900 eren cinc mil), dels quals
vint-i-cinc mil eren afiliats a la
CNT i recaptaven unes 20 mil
pessetes setmanals per a
l’organització. Segons les dades
que publica Madrid: “La crimi-
nalitat cada any puja amb aug-
ment considerable. És una cosa
impressionant anar seguint la lec-
tura dels fets que ha entès el Jut-
jat. Caldria esbrinar dels que no
ha pogut entendre. L’any 1930
només va entendre en 45 delictes
de sang; l’any 1933 i encara no
s’ha acabat, en 175. L’any 1931
va entendre en 345 casos de bara-
lles, etc. L’any 1933 en 430. El 70
per 100 d’aquests sumaris trac-
ten de delictes de sang, terroris-
tes, etc. Només hi ha un 10 per

100 d’accidents desgraciats, etc.
Hi ha hagut uns 500 desnona-
ments. Hi ha un 40 per cent de
professionals del no pagar”.

L’anarquisme va tenir en la
immigració que va arribar als
anys vint, i en les seves proble-
màtiques socials, una de les se-
ves pedreres. Era un dels grans
temes periodístics d’aquells
anys republicans. El 1934 el jove
periodista Josep Maria Planes

va començar a publicar a les pà-
gines de La Publicitat una sèrie
de reportatges denunciant les ac-
tivitats delictives de la FAI,
d’aquells “gàngsters de Barcelo-
na”. No li van perdonar mai.
L’abril de 1936, quan els ger-
mans Miquel i Josep Badia són
assassinats a mans de pistolers
de la FAI, Planes i el periodista
Avel·lí Artís Gener (Tísner) van
engegar una forta campanya a

la premsa denunciant sense em-
buts els autors del crim. Ame-
naçats públicament per la FAI,
Tísner va haver de fugir de Cata-
lunya i a Planes el van assassi-
nar a sang freda a l’Arrabassa-
da, el 24 d’agost de 1936. Molts
d’altres periodistes, com Eugeni
Xamma, o Josep Maria de Saga-
rra, van ser amenaçats per la
FAI i van haver de fugir o ser
protegits per la Generalitat.

La fàbrica de l’anarquisme
Un reportatge de 1933 al llavors setmanari ‘La Rambla’ mostra L’Hospitalet

com una de les grans ‘pedreres’ del moviment, amb 25.000 afiliats

A dalt, un
tramvia de
Barcelona amb
la bandera
anarquista i les
sigles de la CNT.
A sota, a
l’esquerra,
diversos segells
de la CNT-FAI i,
al costat, un
cartell
anarquista de la
comarca del
Baix Llobregat.

Un dels diversos cartells
que Carles Fontserè va
fer per a la FAI. A
l'esquerra, una star com
la que feien servir alguns
pistolers anarquistes.

Memòria en vermell i negre
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