
LA VDA MUSICAL DE BARCELONA 
vista a través 

del “Calaix de sastre” del baró de Maldà 
per Roger A lier

En un article anterior («Serra d’Or» 
número 210, març de 1977) vaig des�
criure l’existència de concerts públics 
a Barcelona d'ençà de l’any 1770 com a 
mínim —molt abans, per tant, del que 
fins ara se’n sabia—, fet que palesava 
una vida musical molt més intensa, a 
la Barcelona del segle xviii, del que ca�
lia suposar en un principi.
Ara bé, aquesta activitat concertística 
pública, en bona part encara oculta i 
que probablement no podrem conèixer 
mai del tot, donades les llacunes infor�
matives que hi ha sobre la vida d'a�
quests anys, només és un aspecte de la 
vida musical barcelonina, que hem d’e�
vitar de valorar d’acord amb els cos�
tums actuals.
Efectivament, avui dia la vida musical 
realment significativa d’una ciutat s’a�
proxima força al conjunt d’activitats 
públiques que s’hi celebren. Això no 
resulta cert, en canvi, per al segle xviii ; 
influïts per l’actualitat, però, podem ten�
dir a oblidar-ho i a atribuir massa im�
portància a les manifestacions que més 
s’assemblin a les dels nostres dies, i a 
ignorar-ne d’altres de tan destacades o 
més encara.

EL «CALAIX DE SASTRE»
Per això vaig acostar-me a un dels di�
pòsits d’informació més destacats que 
posseïm sobre el darrer terç del se�
gle xviii barceloní: el Calaix de Sastre 
de Rafael d’Amat i de Cortada, el cèle�
bre baró de Maldà, grafòman i cronista 
incansable de la nostra ciutat, veritable 
pou de notícies de tota mena, l’obra del 
qual, per la seva immensa extensió, no�
més ha estat escorcollada d’una manera 
superficial i incompleta.
El Calaix de Sastre, iniciat l’any 1769, 
és un text molt desigual: els primers 
quinze anys del manuscrit figuren en un 
sol volum, i fins al 1816 es va eixam�
plant; un volum per any, primerament, 
i més tard dos, cada cop més volumi�
nosos.
Alexandre Galí fou el primer —i, pel que 
sembla, l’únic fins ara— a remarcar la 
importància del Calaix de Sastre com a 
font d’informació històrica de tema mu�
sical, però en el volum que va dedicar 
al baró de Maldà 1 va tractar el tema, 

1. Alexandre Galí, Rafael d’Amat i de Cortada, 
Raró de Maldà, Barcelona, Ed. Aedos, 1954.

lògicament, de passada, en un únic ca�
pítol.

Efectivament, la vida musical de la ciu�
tat hi emergeix rica i complexa, tot i 
que el nucli urbà tot just arribava (el 
1797, segons el cens de Floridablanca) 
als 115.000 habitants. La vida més aviat 
retreta del baró de Maldà el dugué a 
freqüentar poc els espectacles públics 
—enemic del teatre, li molestava «la 
confusió de gent» fins i tot en els pri�
vats—, però és un cronista fidel d’altres
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activitats musicals que veurem tot se�
guit.

LA MÜSICA A L’ESGLÉSIA

La religiositat del baró de Maldà, del 
tipus propi de l’època que ens ocupa, 
el fa cronista de totes les funcions de 
culte de la ciutat. I és aquí on trobem 
la primera font d’informació sobre ac�
tivitats musicals concebudes principal�
ment com a part integrant del culte re�
ligiós, però que sovint acabaven exer-

[115] 51



Oriol Vergés

El Govern 
dels catalans: 
La Generalitat

EL GOVERN DELS CATALANS: 
LA GENERAUTAT

Oriol Vergés

Oriol Vergés s’ha proposat 
de donar a conèixer, d’una 
manera assequible, els 
orígens i el desenvolupament 
de la Generalitat.
La seva visió històrica resulta 
un autèntic repàs de la 
història de Catalunya i de les 
aspiracions autonòmiques i 
democràtiques dels catalans, 
indispensable en un moment 
com el nostre.
Volums recents:
LA GUIA FANTÀSTICA 
Joies Senne II

EN XEUSE'N VA 
A L'OEST 
Andreu Vallvé

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA 

DE MONTSERRAT 

cint també la funció d’esplai propi 
d’una societat que tenia als temples 
quelcom més del que hi sol tenir a l’ac- 
tualitat: l’escalf d’una vida comunitària 
més activa, que no excloïa una certa 
mesura d’esbarjo, tot i que aquesta mis�
sió de les esglésies, en aquest sentit, ja 
es trobava en regressió des de feia 
molts anys.

Les esglésies parroquials i algunes al�
tres comptaven amb llurs capelles de 
músics, que incloïen cantaires, instru�
mentistes, un organista i un mestre de 
capella o director. Sovint aquest i al�
guns dels altres eren compositors de les 
obres religioses que s’hi interpretaven 
durant el culte. En principi, la finalitat 
de les capelles era d’interpretar la mú�
sica dels oficis religiosos, però en les 
diades solemnes, a més d’aquests i d’al�
guna Salve, se solia cantar, a la tarda 
o al vespre, un oratori. El temps de 
Quaresma era especialment ric en ma�
nifestacions musicals d’aquesta mena. 
Els músics de les capelles sovint ana�
ven a interpretar-los a d'altres esglésies, 
al Palau (que també tenia capella de 
música pròpia) o a cases particulars; 
si les obres interpretades eren de pocs 
músics, podia partir-se la capella en 
dues, i actuar aleshores en llocs dife�
rents.

El baró de Maldà, afeccionat a la mú�
sica —com més va més, com pot notar�
se en el transcurs del Calaix de Sas�
tre—, coneixia la majoria dels músics 
i només esmenta a vegades els autors 
de les obres, com el mestre de la ca�
pella de la catedral, Francesc Queralt, 
un dels autors més prolífics en matèria 
d’oratoris, i el cèlebre organista de la 
Seu, Carles (Carlets) Baguer i Mariner 
(1768-1808). El baró de Maldà el va co�
nèixer encara ben jove: el 1781 explica, 
amb la seva sintaxi caòtica: Un nebot 
de Mossèn Francisco Mariner, Organis�
ta de la Seu, per part de mare, se diu 
Vagué, y de nom Carlos, que aprèn de 
Orga; és recien conegut meu, vesteix 
de estudiant.

Des del punt de vista musical, l'aspecte 
més destacat era el dels oratoris, en els 
quals no hem d'imaginar l’austeritat 
d’un Carissimi o d’un J. S. Bach. Josep- 
Rafael Carreras i Bulbena, a la seva 
obra El oratorio musical (1906), explica 
que llur estètica musical i llur forma 
s'aproximaven molt a la de l’òpera ita�
liana, 2 gènere que, com és sabut, gau�
dia d’un prestigi immens a tot Europa. 
Sovint els oratoris eren un mer pretext 
per a representar òperes durant la Qua�
resma, temps en el qual havien de ces�
sar les diversions públiques.

Deixem, però, que sigui el baró de Mal�
dà mateix qui ens expliqui el seu punt 
de vista sobre la matèria. Efectivament, 
el 5 de març de 1801 anota: La música, 
que és una de les diversions més hones�
tas y proporcionadas á conciliar y tem�
plar las passions del home ocupa en 
Barcelona un lloch molt distingit per 
lo molt inclinat de sos moradors á tot 
lo que és música. Esta se mira en va- 

2. L’autor, influït pel filowagnerisme imperant 
aleshores, considera aquesta influència italiana 
com altament negativa.

rios obgecus, y materias distribuhida, 
y són las pi incipals los Oratoris, que 
consisteixen en unas peías, compostas 
de música, sobre aszimptos de la histo�
ria sagrada, alusius á la Festivitat de 
algun dels héroes de la religió. Tenen 
molt sèquit, i aplauso estos, y antes 
eran celebrats los Oratoris del Collegi 
episcopal, y al present los ques cantan 
en lo tretzenari de Santa Eulalia y aixís 
en altres oratoris, que desempeñan las 
Capellas de la Cathedral; de Santa Ma�
ria del Mar, de Nostra Sra. del Pi, y 
també las dos Capelletas de Sant Just, 
y de Sant Cugat, sens voler olvidarme 
de la del Palau, pues es menestér sepa�
rarla de las demés yá per tenir á alguns 
apassionats que volen, sens -fonament, 
sia la millor; y yá perquè sent pròpia 
de la Capella dels Duchs de Alba, nos 
deu contdr en lo número de las demés 
Parroquials Iglésias. Yó sens voler ser 
censor, ni donar més mèrit á la una, 
que á l’altra, no obstant diré mon dic�
tamen, y és que la Capella de la Ca�
thedral excedeix en un quint á totas, no 
sols per tenir major número de veus, 
y de millor accent, si que també per sos 
Instruments, que desempeñan ab més 
finura las pezas mestras de sos cèlebres 
Compositors, ben coneguts dels aficio�
nats...

Es tracta, com és fàcil de veure, d’un co�
mentari fet completament des d'un 
punt de vista d’afeccionat a la música, 
i que deixa entreveure l’existència d’un 
ambient concertístic en les actuacions 
de les diferents capelles, que els ente�
sos qualifiquen d’acord amb llurs prefe�
rències.

Després, el baró de Maldà comenta as�
pectes relacionats amb l’òpera i acaba 
fent una censura y refleccions sobre son 
gust y utilitats [de la música], que es 
manif estan clarament á tot Subgecte, 
que las disfruta, quant se troba ab al�
guna tristesa, o passió de animo atareàt 
ab los negocis domèstichs, y engolfdt en 
los asumptos de guanys, y Interessos, 
pues la música en los tais és la lira de 
Orfeó, quels tranquilisa, y posa en cal�
ma, Us fa gosar de una plàcida dulzura, 
no com la Fabulosa dels Camps elíseos 
sinó com la real, y verdadera de la me�
lodia, que ouhen en las pezas de ella. 
És també la música honesta y útil á la 
Societat en Ciutats populosas, per en�
tretenir á aquells, y aquellas que no 
tenen ocupacions graves, ó que si las te�
nen nois falta temps, y proporció per 
assistir en tots sos actes, y funcions, 
com las he referidas, y en una paraula, 
és la música á la que se miran inclinats, 
y gustan de sa diversió los primers per�
sonatges, los hòmens més grans en He�
bras, y en armas; y seria tingut com un 
home adusto, un misántropo, y de altre 
calibre quel dels demés, que no gustàs 
de la música, que és un remedo, una 
Sombra y Figura de la Celestial ditxa.

Pocs dies després, precisament, trobem 
un dels típics concerts de Quaresma ce�
lebrats en un temple, amb una finalitat 
mixta, religiosa i d’esplai: el 9 de març 
de 1801 els músics de la Seu es traslla�
den a l’església de Jonqueres i hi toquen 
una escullida, sinfonía concertant, no sé 
si de Hayden ó de Pleyel... [i després] 
...lo Segon escullit Miserere, obra de 



música del Sr. Mestre de València, del 
que ne és depositària, sent regalo fet, 
D‘ Francisco Benages...

I acaba comentant... ab prou concurs 
de Personas de Clase, y de no clase en 
la Iglésia... sent yú Funció esta Eclesiàs�
tica, y molt pròpia en Quaresma...

També era molt pròpia de la Quaresma 
la interpretació de dues obres que van 
restar incorporades al repertori de mú�
sica religiosa prop d’una cinquantena 
d’anys, i que són considerades avui dia 
encara com a obres mestres del gènere : 
els Stabat Mater de Pergolesi (1736) i 
de Haydn (1767).

És difícil de saber com va arribar a 
Barcelona el Stabat Mater de Pergolesi, 
però evidentment féu el mateix camí de 
les òperes: directament d’Itàlia a Bar�
celona (la nostra ciutat era sovint, en 
aquests anys, la primera ciutat no ita�
liana on es representaven les obres que 
assolien èxit a Itàlia). Sí que he pogut 
trobar, al Calaix de Sastre, de quina 
manera arribà el de Haydn. Efectiva�
ment, el 23 de març de 1801, enmig d’al�
tres consideracions, diu que sa famosa 
obra de música (...) lo Stabat Mater 
[fou] embiada al Difunt Sr. Coronel de 
Algarbe Don Agustín de Lancaster en lo 
any 1782, que vivia en el Palau; se co- 
mensà d executar; nom recorda si allí 
mateix, havent tingut tal música, can�
tada en alguns versos del Stabat Mater 
general aplauso, com que ni esta de 
Hayden ni la més antigua de Pergolesi 
may cansan de ol·iirse, per sa dulsura, 
harmonia y forza en las expressions de 
sa lletra.3

Només cal seguir amb detall el Calaix 
de Sastre per veure contínuament es�
mentats aquests dos Stabat Mater du�
rant la Quaresma, tant en funcions reli�
gioses com en els concerts privats (ales- 
homes anomenats acadèmies), que en 
aquesta època de l’any també procura�
ven programar música que tingués al�
menys l’aspecte religiós. Durant la set�
mana de Passió arribava el cas de repre�
sentar-se en un sol dia a Barcelona els 
dos Stabat Mater en esglésies diferents.

Així, a la Quaresma de 1785 trobem el 
de Haydn interpretat a Santa Anna 
el 17 de març, el de Pergolesi el 19 de 
març a la catedral i el 22 de març altre 
cop el de Haydn, ara a l’església de les 
monges caputxines. En tots tres casos, 
el baró de Maldà comenta que hi as�
sistí molta gent. El 1786 el trobem el 
10 de març a l’església de l’Hospital de 
la Santa Creu (Haydn), el 7 d’abril a 
l’església del Bonsuccés dels pares ser�
vîtes (Pergolesi) i el 10 d’abril s’inter�
preta el de Haydn a Santa Maria del 
Mar. L’any següent el baró de Maldà 
comenta que «es canta lo Stabat» (pel 
context sembla el de Haydn, però no 
diu quin) cada any a la catedral, al 
Bonsuccés i a l’església de monges de 
Sant Joan i potser en algun altre indret. 

Ell mateix, a casa seva, en fa cantar un 
(no diu quin dels dos) el divendres dels

’• -Agustin de Lancaster y Araciel, militar nascut 
a Barcelona, fou més tard capità general de Ca-
talunya (1797-1799).

L'església de! Pi, en una de las lamines de! Magasin pittoresque de Rouargue (1857).

Dolors de 1783 i l’any següent tornà a 
fer-ho: aquest cop la descripció és més 
detallada i val la pena de reproduir-la:

En la nit de la Festa de Maria Santís�
sima dels Dolors y Divendres de Pasió, 
2 de Abril, se cantà en lo Saló Gran de 
casa lo Stabat Mater de Hayden, ab la 
mayor porció de músics de la capella 
de la Catredal, juntament una Salve à 
la Mare de Déu, en acció de gràcias del 
benefici nos ha alcansat del Altíssim 
Déu, de havèr eixit de tot perill la noya 
mia, y 3 noys de la verola (...)

Los músics foren Francisco Casamór 
per lo contrabaix, Mosèn Jaume, y Mo- 
sèn Joseph Solèr, agregat lo Sagimon 
per las violas; Mosèn Jos'eph Valls per 
sonar lo clave; Per los violins Mosèn 
Joseph Prats; son germà Mosèn Fran- 
cesch Pujol; Agustí del Palau; Sr. Ca�
lós Texidòr; Domingo Sotomestre (?) 
de la Seu. Per trompas Francisco Rue�
da, y Miquel, son fill per altre violí. 
Abuesos [sic, per oboès]: Lluís y Xu- 
riac. Las veus per cantàr lo Stabat de 
Hayden: Lo Francisco Mataró, Lo Chan- 
tre Garcia del Palau, Mosèn Quirse de 
la Seu y lo escolanèt Manel...

L’any 1801 una nova obra mestra de la 
música religiosa de Haydn s’incorporà 
al coneixement dels barcelonins (en la 
versió cantada) i el baró de Maldà hi 
tingué una intervenció important. Ell 
mateix ens ho explica:

En la tarde [23 de març] la música de 
la Cathedral (...) han vingut d casa (...) 
y lo motiu no altre que una Proba de 
música molt patètica y dolsa, que com�
pongué lo Famós Hayden en lo sènit de 
las 7 Paraulas que digué Christo Sr. nos�
tre en la Creu, no havent trobàt Mn. Jo�

seph Prats lloch oportuno en sa habita�
ció en lo Carrer Condal, per motiu de 
tant ruydo continuo de cotxes, carros, 
carretas, tartanas, s'illas volants, ab la 
demés broma, devent ser música de 
molta quietut esta que la ha rublerta 
més de instruments lo Sr. Francisco 
Mataró; qual ab mon beneplàcit, ha- 
ventme demanàt sér en lo Saló de Casa, 
ó en la Peza Primera dels estudis, se 
ha comensada part de dita proba à 
4 horas de la tarde, haventse ya dut lo 
antich Contrabaix del Capítol à quarts 
de 3, per tot seguit tremparlo lo Agustí. 
Lo Geroniet sà viola, Mn. Joseph Prats, 
lo Vadó xaculaté, y lo Palau ab altre 
músich los violins, ab los reliquis de 
trompas y obuesos, y per cantors lo 
Sr. Francisco Mas, y lo Manel de Vila�
franca. A tota esta música se anyadeix 
en s'on fi la del terremoto4 que seguí 
luego de alsat la veu à Son Pare Etern, 
lo Unigènit Fill de Déu dient: Pater, in 
manus tuas commendo Spiritum meum. 
En efecte, si bé no encara ab lo Contra�
baix, per no serhi encara lo Agustí, que 
à ben segur lo Saló casi hauria tremo�
lat en tal música, figurativa d terremo�
to, ab sos alts, y baixos, desentonadas 
Fusas, y Semifusas ab tantas Corradis- 
sas, lo han tocat al principi tots los 
músichs d forsa de brassos, bens que 
més feran llavoras per las de un Camà- 
lich, com algú de ells així ho ha pon�
derat expressant bé la música la Con- 
moció General que se sentí en Jerusa�
lem, y en lo món, luego de espiràt lo 
Autor de la Naturalesa...

4. El darrer moviment de les Set Paraules de 
Haydn és, efectivament, una descripció musical 
del terratrèmol que, segons l’Evangeli (Mt 27, 
51-54), seguí la mort de Jesús.
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ELS CONCERTS PRIVATS

El baró de Maldà no era pas l'únic pa�
trici que feia audicions musicals a casa 
seva; hi havia moltes altres cases par�
ticulars que n’organitzaven, algunes amb 
una freqüència i una regularitat grans, 
especialment els mesos de tardor i d’hi�
vern. El Calaix de Sastre n'està ple de 
referències i, d'entre aquestes, n’hi ha 
un bon grapat que són cròniques direc�
tes, pel fet d’haver-hi assistit el baró de 
Maldà mateix, endut per la seva afecció 
creixent a la música.

Cal tenir en compte, per evitar de caure 
en simplificacions i esquemes mentals 
previs, que aquests concerts privats no 
eren exclusius de la noblesa ni de les 
grans figures polítiques de la ciutat. Del 
Calaix de Sastre es desprèn un ambient 
de ciutat viva, no gens sotmesa a es�
quemes rígids, poblada per gent diversa 
i d’un nivell cultural comparable al de 
qualsevol ciutat centreuropea del seu 
temps. Així no ens ha de sorprendre 
que precisament una de les primeres 
referències a concerts privats sigui la 
dels que feia a casa seva un simple bo�
tiguer. Efectivament, el 24 de gener de 
1783, el baró de Maldà parla d’una Fran�
cesca, bella jova, alta y primeta, casada 
en los Escudellers ab un Botiguer no�
menat F. Parallada, en la qual Casa en 
los dilluns de cada semana, se hi jan 
lluhidas academias de música.

Dos anys més tard, pel gener de 1785, 
comenta que Se troba en esta ciutat 

de Pasatgèr un Alemany nomenat He- 
ser, singulàr en obras de música, y de 
rara habilitât en sonàr lo violí y viola 
de amor, que hà admirât â quants lo 
han ohít en las Serenatas de Casa Ra�
mon Mateu y altras, principalment als 
de la Facultat de la Música; no havent- 
se ohit per ara altre músich, que se 
igualàs â est fora de Domenico Porretti. 
L’èxit d’aquest músic alemany devia és�
ser molt gran, perquè a la primeria de 
març encara era a Barcelona, actuant 
en concerts privats : el cronista ens diu 
que actuava a la mateixa casa de Ra�
mon Mateu cada dimecres, i que el dia 
3 de març s’hi féu una «molt lluhida 
Festa» amb la seva presència: ...En la 
tarde después de algunos concerts ò 
sinfonias de delicada música, y més 
sonant-hi lo violí lo cèlebre Heser Ale�
many, se cantà lo Stabat d'Hayden en- 
tranthi â sonàr la major part los con�
currents â las Serenatas de Casa Ramon 
Mateu, y los menos músics de profes�
sió...
Una altra de les cases particulars més 
destacades en matèria de concerts pri�
vats era la d’un sacerdot, Josep Prats, 
primer violí de la capella de música de 
la Catedral de Barcelona. El 7 d’abril 
de 1789 s'hi va fer una audició del Sta�
bat Mater de Pergolesi: el cronista diu 
que se tocà en la nit en Casa de Mosèn 
Joseph Prats... y isqué gran cosa, per 
lo que feya el tot gran armonia, fentse 
en Casa sua en los Dimecres de las 
Semanas de Ivern Academias de Músi�
ca, y de las més lluhidas.

Tot i el caràcter de privats que tenien 
aquests concerts, la concurrència hi era 
força nombrosa, fins al punt que sovint 
l’entrada s’hi feia per invitació. Els 
amos de la casa les repartien o les feien 
repartir entre les coneixences, però al�
gunes vegades hi arribaven persones 
totalment desconegudes dels organitza�
dors. D'altra banda, sembla que moltes 
de les tandes de concerts d’aquesta 
mena eren per subscripció, és a dir, 
mitjançant el pagament d’una quota; 
els concerts esdevenien així semipú- 
blics. Els més ben organitzats eren, na�
turalment, els més sol·licitats, i acabava 
congregant-s’hi massa gent. El baró de 
Maldà se’n queixa repetidament; així, 
el 3 de gener de 1800 diu: En la nit hi 
ha hagut la sòlita Acadèmia de música 
en casa Comellas,5 y respecta sa Gran 
Multitut, agena de entrarhi, enrahonar, 
y fent bulla, molts sense target.as, em- 
prenentsu, sens conèixerlos los Amos de 
Casa, y lo Sr. Francisco Mas òlim Ma�
taró, que cuyda del reparto de las targe- 
tas, no devent ser atesos en dita Acadè�
mia de música altres que los contribu- 
yents en ella, apurats los músics de 
tanta broma, esta de enrahonàr men- 
tres se canta, y toca, perilla que ab esta 
se hauran acabadas tan bellas diver�
sions, haventse segons se ha dit apartat 
de continuar a contribuhir per éstas los 
Sr. Compte Montagut, oficial való que 
hi toca la viola, y algun altre dels afi-

5. Es tracta d'un notari, Josep Comellas. EI baró 
de Maldà comenta que ell i la seva muller prefe-
rien la música religiosa a la profana.

excursionistes

Els dos primers volums 
d’una nova col·lecció 
per a

El massís del 
Pedraforca
Agustí Jolis i la seva muller fan una 
evocació de la difícil conquesta de 
l’incomparable massís del 
Pedraforca, complement 
indispensable de llurs guies 
anteriors, escrit amb un entusiasme 
que s’encomana.

Arqueologia per a 
excursionistes
Maria Porter i Moix 
Llibre essencialment pràctic i del 
tot inexistent, que fa un resum 
de les etapes de la història antiga 
al nostre pais i estableix un catàleg 
de llocs visitables, que poden servir 
de model per a anar-ne descobrint 
molts d’altres.
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cionats á música, sent sensible que per 
motiu de tot això cessian tant lluhidas 
Academias de música, y mal per los que 
yá hán pagát per tota la temporada.

Sortosament, les audicions no van inter�
rompre’s, perquè dues setmanes més 
tard ens diu: Continúan las Academias 
de música en Casa del Sr. Comellas, en 
lo carrér dels banys, com n’hi hagué 
en esta nit, y en la Semana passada, 
ques pensaban plegarse per no haverhi 
quietut, está yá esmenada, es dir, lo 
gori gori de varias Personas, especial�
ment de algunas Senyoretas, que inco�
modaban, y posaban de mal humor ais 
músichs, de éstos al tal Aficionát a la 
viola, lo Sr. Conde Montagut, Oficial 
való, fill del Sr. Marquès de Aguilar de 
Perpinyà.

L’endemà, el baró de Maldà assisteix a 
un concert privat en una altra casa, la 
d’un marxant, de cognom Soler, al qual 
el cronista al·ludeix amb sornegueria 
per la seva gran fortuna però manca 
de noblesa. La descripció del concert 
és més de detalls accessoris que no de 
la música, però val la pena de repro- 
duir-la perqué revela el caràcter mali�
ciós i observador del baró de Maldà, 
així com el seu tarannà conservador: 
En esta nit dijous [16 de gener de 1800] 
se ha feta, com en los demés antece�
dents de la Semana, la lluhida acadè�
mia de música y molt concorreguda de 
Personas en los dos Sexos, especialment 
de la clase de marxants en Casa Soler, 
detrás de Palacio, donantse targetas á 
las Personas ben vistas per entrar a dis�
frutar de aquell bon rato de música, y 
evitantse la confusió dintre de aquella 
Peza, a qual divertiment hi anàrem nos�
altres, haventsens proporcionat targe�
tas. Feya un efecte molt bó la Sala, ó 
la Peza en què quedaba collocada la or�
questa, esta si bé un xiquet massa ruy- 
dosa per haverhi prou Instruments, de 
éstos en primer lloch lo contrabaix 
quens atolondraba á tots, quel tocaba 
un tal Sr. Antonet, músich de Santa 
Maria; la viola lo Sr. Joseph Montoriol; 
lo Sr. Andreu lo primer violí, y aixi los 
demés músichs de Santa Maria del Mar, 
eo de sà Capella; haventhi també Clave 
per acompañar. En quant als cantors 
hán estat lo Manuel de Vilafranca; lo 
Sr. Francisco Capllonch, lo Sr. Virallon- 
ga; Lo Sr. Luisi Faccini, Tenor del Tea�
tro; lo Sr. Pintauró, també Italià, tenor 
que fou del Teatro, et reliquis, havent 
cantát y tocat la Flauta de primor lo 
Sr. Coronel de Dragons del Rey ab una 
com cota que portaba, que semblaba lo 
Gran Mogol, y així altres currutacos de 
que casi abundaba la Peza de la mú�
sica; en quant á Senyor as, las alegras, 
vestían al ús de la moda del dia, que 
es cosa en alguns de aclucár los ulls 
per no veure en las tais tanta Indecèn�
cia, així també en las Inanimadas hin�
cas y Diosas, Pinturas molt finas de 
l·laugier, que és lo famós Pintor gavaig 
de aquest últim sicle, més en lo no de�
cent, com així se veya en la Peza de 
la música en Casa Soler...

Molts dels concerts, com aquest mateix 
Que acabo d'indicar, incloïen, al costat 
de la música instrumental o la religiosa, 
l’òpera italiana; hi participaven can-

Dionis Baixeras fixava així la imatge del carrer 
de Gracià Amat o riera de Sant Joan 
poc abans que la Reforma el fes desaparèixer. 
L’església que hi veiem és la de Santa Marta. 
Al costat de la de Sant Joan, l’altre edifici 
religiós del carrer, hi havia la casa 
on el baró de Maldà assistí a una representació 
de L’amore delia patria, ossia Cordova 
liberata dai Mori.

tants de la companyia que hi havia al 
Teatre Principal en aquell moment, o 
bé s’interpretaven àries de les òperes 
més apreciades per part d’afeccionats 
locals, entre els quals hi havia els fills 
del baró de Maldà. El 26 de març de 
1800, a casa del notari Comellas (que 
era la casa a la qual estava abonat el 
baró de Maldà, com ja hem vist), hi 
cantà la marquesa de Castellbell, filla 
seva, una ària de Cimarosa; en un dels 
concerts organitzats per un altre ciu�
tadà barceloní, un tal Guitart, i al qual 
assistí també el cronista, tres dies més 
tard, hi hagué també un programa ope�
rístic : En quant a Cantatrices eran la 
Sra. Jove de la casa, qual també acom- 
pañá ab lo clave una ària ab recitativo 
que cantà lo Sr. Francisco Mas, òlim 
Mataró, molt favorita, una que comensa 
son recitat «o quanto perdo» etc. y 
«Quanto, quanto mi costi Amore», re- 
creantsi lo Amigo Mataró... I continua 
descrivint l’èxit que tingué lo dueto que 
cantà una noyeta molt currutaca ab Pin- 
tauro, músich tenór que fou del Tea�
tro, per la tant dolsa unió de las dos 
veus (...) També hi cantà sà ària lo 
Sr. Juanet Clariana, que sol delirar per 
pesas de música teatral, tenint de esta 
ficadas las solfas al cap, més no mon 
fill Rafel, que hi cantà una Aria.

L’any següent els concerts més desta�
cats eren els de la família Novell, i el 
baró de Maldà s’hi va abonar; aquests 
concerts tenien una gran proporció de 
música operística, però també s’hi pre�
sentaven obres instrumentals noves, i 
fins i tot instruments aleshores desco�
neguts; així, el 4 de març de 1801, el 
cronista diu: Anà conforme la Acadèmia 
en la Sinfonía en son principi, seguint 
á esta las cantatas de Cabatinas, duetos,

y Quintetos d’escullidas pezas de óperas 
de la trame de luse, del Antiquario bur�
lato y alguna altra escullida; de tot lo 
que es tocà, mogué prou a riurer, Pál�
mateos y broma, al posarse á tocàr en 
una ària del senyor Mataró un cert ins�
trument que no coneixíam en forma, no 
sé si de banya, nomenat lo Como Inglés 
que sel posà a tocàr lo Sr. Ceroni Xicoy, 
músich contràlt del Palau, per semblar 
á una d'aquestas certas xirimias que 
van en los combregàs de Santa Maria, 
qual instrument no conegut per los 
nostres músichs embià lo famós Boti 
de Itàlia. En esta Acadèmia cantà lo 
Sr. Francisco Mas òlim Mataró la tal 
ària ab lo dit Corno Inglés, y antes un 
dueto ab la Sra. Clisten, que ya parexia 
més prest veu de Clarinet per lo forta, 
y alguns xisclets que feya, que dolsa 
com de Flauta travessera; quis lluhí en 
las habilitats de viola fou lo Geroniet 
Altarriba, que la jugà ab gran destresa 
per tots los punts, fenthi casi los del 
violí en un concert, obra del Famós Car�
iéis, organista secular de la Seu, y així 
tota la demés música...6

Fins i tot en algun cas es representà 
una òpera completa, com la titulada 
L'amore della patria, ossia Cordova libe�
rata dai Mori, d’Antonio Tozzi, interpre�
tada en un dels concerts, també molt 
freqüentats, que es feien a casa de la 
família Oms, al costat de l’església de 
Sant Joan, i que el baró de Maldà co�
mentà —hi assistí personalment— el 
28 de novembre de 1801.

CONSIDERACIÓ FINAL

Les noves que sobre la vida musical de 
la nostra ciutat proporciona l’extensís- 
sim Calaix de Sastre són molt nombro�
ses ; en aquest article m’he limitat a 
espigolar-ne unes quantes, d’entre les 
més significatives, però les aquí esmen�
tades no són sinó una petita fracció de 
les que s’hi troben. Com ja va fer ob�
servar Alexandre Galí, el baró de Maldà 
era músic amateur: tocava instruments 
de tecla (clave, orgue) i també la viola. 
Això el fa un jutge més interessant, pel 
que fa a les seves opinions musicals. 
Una anàlisi sistemàtica del contingut 
del Calaix de Sastre contribuiria a es�
clarir i a revaloritzar el concepte que 
fins ara hem tingut de la cultura musi�
cal d’aquesta època de la nostra histò�
ria; aquest article intenta ésser un pri�
mer pas en aquesta direcció.

ROGER ALIER

6. Le trame deluse és una de les òperes més 
cèlebres de Cimarosa, molt representada a la 
Barcelona d’aquests anys. L’Antiquario burlato era 
una òpera de Luigi Caruso (1754-1822). El «famós 
Carlets», a la fi del text, és l'organista Carles 
Baguer, ja esmentat.

EL VOSTRE CAMISER 
BOUTIQUE PERALHOME 
ARIBAU, 3 [d Ì
Tel.2545252 Ll j  gratuït

[119] 55


